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   Mobil Bakım Hizmetleri – YUKENT Projesi

YÜRÜTME KURULU BASIN BÜLTENLERİ VE AÇIKLAMALARI
· Narenc�ye'de Ranta ve Betonlaşmaya İz�n Ver�lmemel� (18.01.2021)
· Açık Alanda Yürütme Kurulu Toplantısı (19.01.2021)
· Antalya'ya Yakışan Pazaryerler� Planlanmalı (28.01.2021)
· Antalya İç�n 3 Ac�l Adım (15.02.2021)
· Antalya'nın Nüfus Artış Hızında Pandem� Etk�s� (23.02.2021)
· Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu'ndan Karacaören Açıklaması (25/02/2021)
· Atatürk'ün Antalya'ya Gel�ş�n�n 91'�nc� Yıldönümünün Kıvancını Yaşıyoruz
   (06.03.2021)
· Antalya'nın 3 Öneml� Gündem� Kent Konsey�'nde Görüşüldü (18.03.2021)
· Kentsel Dönüşüm Uyarıları (27.04.2021)
· Yamansaz ve Kent Müzes� Konsey'�n Gündem�nde (02.06.2021)
· Kent Konsey� Yürütme Kurulu'ndan Antalya Kent Müzes� Açıklaması (03.06.2021)
· Kent Konsey�'nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz'a İnceleme Gez�s� (17.06.2021)
· Çubuk Bel� Tünel�'ne 'Cevat Uyanık' Adı Ver�ls�n Öner�s� (22.06.2021)

YÜRÜTME KURULU ZİYARETLERİ

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI BASIN AÇIKLAMALARI VE ÖNERİ RAPORLARI 

EMEKLİLER MECLİSİ

ENGELLİLER MECLİSİ 
· Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�'nde Sorunlar Görüşüldü, Beklent�ler D�le Get�r�ld�: 
   ‘Antalya Engels�z Hale Get�r�lmel�' (Basın Bülten� - 04.05.2021)
· Engell�ler Mecl�s�'nden 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü Açıklaması (03.12.2021)

GENÇLİK MECLİSİ

KADIN MECLİSİ
'· Pandem� Kadınların İş Yükünü Arttırdı' (8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü 
    Basın B�ld�r�s� - 05.03.2021)
· Antalyalı Kadınlar 8 Mart'ı Cumhur�yet Meydanı'nda Kutladı (08.03.2021)
· Sözleşmen�n Fesh� Yaşam Hakkını Ortadan Kaldırmak Anlamına Gel�r (25.03.2021)
· Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�: Elmalı Davası'nın Tak�pç�s�y�z (30.06.2021)
· ‘İstanbul Sözleşmes�'nden ve Kazanımlarından Vazgeçmeyeceğ�z' (01.07.2021)
· Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Ortadan Kaldırılması İç�n Uluslararası Mücadele Günü 
   Basın Açıklaması (25.11.2021)
· 5 Aralık Kadına Seçme ve Seç�lme Hakkı Ver�l�ş� Basın Açıklaması 
· Kadın Mecl�s�, Kadın Kooperat�fler�n�n Sorunlarını Görüştü (Basın Bülten� – 14.12.2021)

Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 4

.

6

8 

9

10

10
    

23
   

30 
31
33

 
36 

   

48
48
49
49
50
51
52
53

  
53
54
55
56
57
57

58

59

59

60 
60

   
61

63

64
64 

 
65
66
66
67
68

 
69
69



ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 5

AFETLER VE KRİZ YÖNTEMİ ÇALIŞMA GRUBU
· Antalya Kent Konsey� Üyeler�ne Afet Farkındalığı Sunumu 
   (Basın Bülten� - 04.03.2021)
· Afet Planlaması, Yönet�m ve Koord�nasyonu,  Manavgat Yangını Toplumsal 
   Örgütlenme

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU
· Karacaören Barajı'ndan Antalya Kent� İçme ve Kullanma Suyu Tem�n� 
   Hakkında Görüş
· Antalya Falezler�'n�n An�masyonlu Led Projektörlerle Aydınlatılması Hakkında
   Görüş

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
· Dünya Su Günü - 'Suyun Değer�'n�n Farkında Mıyız?  (22.03.2021)

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
· Pandem� Sürec�nde Eğ�t�mde Sorun Büyük (Basın Bülten� - 20.01.2021)
· Antalya Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu: Okul G�r�ş-Çıkış Saatler� Yen�den 
   Düzenlenmel� (Basın Bülten� -26.11.2021)
· 24 Kasım Öğretmenler Günü Neden�yle Eğ�t�m-Öğret�mde Görev Alan 
   Öğretmenler�m�z�n Temel Sorunları ve Çözüm Öner�ler� 

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU
· Kale�ç� ve Kapalı Yol B�s�klete Açılsın (Basın Bülten� - 10.03.2021)
· Konsey'�n B�s�klet Öner�ler�ne Büyükşeh�r'den Destek (Basın Bülten� - 24.03.2021)
· Antalya Kent Konsey�'nden 100'üncü Yıl ve P�l Fabr�kası Alanına Futbol Sahaları 
   Öner�s� (Basın Bülten� - 07.04.2021)
· Cumhur�yet İç�n Pedal Çev�rd�ler (Basın Bülten� - 29.10.2021)
· Antalya H�podrumu Raporu

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU
· Konyaaltı Beled�yes� Geçen Dönem Rantın Antalya'da S�mges� Olmuş Yapıyı Rant 
   İle Ödüllend�r�yor (Mart 2021)

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU 

KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMA GRUBU 

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
· Okulların H�jyen Sorunu Raporu 

TARIM ÇALIŞMA GRUBU 
· Dereköy Mahalles� Yaylasında Açılması Planlanan Kömür Ocağı Hakkında Rapor 
· Yaş Sebze ve Meyvelerde F�yat Artışları, Üret�c� Nasıl Kazanır? Tüket�c� Nasıl 
   Ucuza Tüket�r? 

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 
· Konsey'den D�sleks� Farkındalığı (Basın Bülten� - 11.02.2021)
· Kadına Ş�ddet�n Önlenmes� ve İstanbul Sözleşmes� 
· Antalya'da Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Raporu 

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU 
· Antalya Kent Konsey�'nde Sezon Önces� Toplanan Tur�zmc�lerden Çağrı: 'AB İle
   İk�l� Görüşmeler Hızlandırılmalı' (Basın Bülten� - 09.03.2021)
· Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu Sektörde Yaşanan İst�hdam 
   Sorununu Ele Aldı: Pandem� Sürec�nde Tur�zmden Kaçış Hızlandı 
   (Basın Bülten� - 25.10.2021)

ETKİNLİKLERİMİZ

BASINDA BİZ

71
71

72

84
84

85

87
87

89
89
91 

92 

95

96
96
97
98

98
99

101
101 

103

104 

105
105

107
107
109

113 
113
114
115 

116
116

117

120

122



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 6

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

       2022 yılı Kent Konsey�m�z�n kuruluşunun 25. Yılı.  Kuruluşundan bugüne kadar emeğ� 

geçen tüm üyeler�m�ze, Yürütme Kurulu üyeler�m�ze, ofiste çalışan arkadaşlarıma, destek 

veren kurum - kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aramızdan ayrılan üyeler�m�z� 

rahmetle, saygıyla anıyoruz.    

BAŞKANIN MESAJI

       B�l�nd�ğ� g�b� 2020 yılından bu yana Cov�d-19 salgını başta sağlığımızı ve tüm yaşam 

alanlarımızı olumsuz etk�lem�şt�r. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar b�z�m çalışmalarımıza da 

doğrudan yansımıştır. Bu süreçte bazı çalışmalarımız çevr�m �ç� bazı çalışmalarımız açık 

alanlarda sürdürülmeye çalışılmıştır. Salgının �lk başlarından bu yana toplu yaşam alanları 

başta tüm b�reyler �ç�n yerelde alınması gereken tedb�rlerle �lg�l� öner�ler gel�şt�r�p yetk�l� 

kurum kuruluşlarla ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

       B�r yandan Koronav�rüs salgınıyla başetmeye çalışırken geçt�ğ�m�z yaz (2021 yılı yaz 

aylarında) ülkem�z�n en büyük orman yangını kent�m�zde yaşanmış, bu afetten her yönüyle 

çok ders çıkartılacağını düşünmektey�z. Yangın söndürme sürec�nde bölgede görev alan

üyeler�m�ze, tüm kurum kuruluşlarımıza ve emeğ� geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet d�l�yoruz.

       Kent Konsey�m�z; Kent�m�z�n sosyoloj�k, ekonom�k, çevre ve fiz�k� yapılanması �le �lg�l� 

alanlarda yaşanan sorunlara çözüm öner�ler� sunmakla b�rl�kte, kadına yönel�k ş�ddet�n 

önlenmes�, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve çocuk �st�smarının önüne geç�lmes� konusunda 

farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürmekted�r. Kadınlarımızın toplumsal yaşamdak� 

yer�n� değerlend�rd�ğ�m�zde �nsanlığın yarısını yok sayan h�çb�r program, pol�t�ka asla 

başarıya ulaşamaz. 

       Koronav�rüs salgını kısıtlamalarının kalkması neden�yle geçt�ğ�m�z Eylül ayından bu 

yana tüm çalışma gruplarımız ve mecl�sler�m�z toplantılarını sürdürmeye çalışmaktadır. 

Ancak salgının toplantılara üyeler�n katılımını hala olumsuz etk�led�ğ� görülmekted�r. 

       Yaşanan tüm bu olumsuzlukların yanı sıra ekonom�k sıkıntılar, tüket�c�ler� ve tüm 

sektörlerde kr�zlere neden olmuştur. Bölgem�zde son yıllarda ç�ftç�l�k yapanların 

sayısında b�r azalma olduğu görülmekted�r. Özell�kle ç�ftç�ler�n yaş ortalamasına 

bakıldığında, gençler�n tarımdan uzaklaşmakta oldukları, aynı durumun tur�zm 

sektöründe de yaşandığı �lg�l� sektör tems�lc�ler�n�n katıldığı toplantılarda d�le 

get�r�lm�şt�r. Bu g�d�şat her �k� sektörün sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından büyük önem 

taşımaktadır.

       Öneml� konulardan b�r�de Antalya Kent Konsey�m�z�n kuruluşundan bu yana su kaynak-

larımızın korunması başta, son el�m�zde kalan değerler�m�z olarak narenc�ye, Vakıf Zeyt�n-

l�ğ�,  Lara Kumulları, Yamansaz, Falezler, sah�ller�m�z, kent �ç� ormanlarımız, tar�h� ve  
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kültürel değerler�m�z�n korunması g�b� konular gündemde öncel�ğ�n� korumaktadır. Bu 

alanların korunması ve gelecek nes�llere taşınması konusunda kamuoyunun tak�b� büyük 

önem taşımaktadır. 

       D�ğer yandan 22 yılı aşkın süred�r Antalyalıların çabaladığı ve açılışını özlemle bekled�ğ� 

dünya standartlarında b�r müze bu şehr�n en öneml� eks�ğ�d�r. Antalya Kent Müzes�'n�n 

sah�p olduğu alanın geleceğ�nden ve kent müzes�n�n kente kazandırılması �le �lg�l� kaygılar 

sürmekted�r.  

     Tüm bunlarla b�rl�kte kent k�ml�ğ�ne, kültürüne ve değerler�ne uygun üret�me, �st�h-

dama, yatırıma, sanay� ve teknoloj�k alt yapımızın gel�şt�r�lmes�ne yönel�k öncel�kler�m�z�n 

bel�rlenmes� ve toplumun her kes�m�nce tartışılması, b�l�nmes� büyük önem taşımaktadır. 

      Üretmeden tüketen, ön yargılı, tahammülsüz b�r toplum olma yönünde hızla �lerle-

mektey�z. Bu sorunlarımızı kend� üret�m model�m�z�,  planlı kalkınma stratej�ler�m�z� 

tartışarak öncel�kler� bel�rleyerek aşab�leceğ�ne �nanmaktayız. 

       B�zler üzer�m�ze düşen göreve hazır olduğumuzu bel�rterek saygı ve sevg�ler�m�z� sunu-

yoruz.

       Saygılarımızla

   Semanur KURT

Antalya Kent Konsey� Başkanı

ANTALYA
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2021 KENT KONSEYİ

       Antalya Kent Konsey� 2021 yılında 14 çalışma grubu ve 4 mecl�s �le çalışmalarını sürdür-

müştür. Yıl �çers�nde Yürütme Kurulu toplantıları ve çeş�tl� konularda basın açıklaması 

yapılmıştır. Toplantılarda kent�n öneml� sorunları tartışılmış, görüş ve öner�ler raporlaştırı-

larak Yürütme Kurulu kararı �le �lg�l� kurum ve kuruluşlara gönder�lm�şt�r.

       2020 yılında başlayan ve 2021 yılında da devam eden pandem� tedb�rler� kapsamında 

Mecl�sler�m�z ve Çalışma Gruplarımız toplantılarını �nternet aracılığıyla çevr�m�ç� ve kont-

rollü sosyal hayat dönem�nde �se tem�zl�k, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yüz 

yüze gerçekleşt�rm�şlerd�r.

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU
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YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

       Yürütme Kurulunun 2021 yılı �ç�nde pandem� tedb�rler� kapsamında yaptığı toplantılar-

da ele aldığı gündem maddeler� şunlardır:

       Karakaş Narenc�ye Vakıf Ç�ftl�ğ�n�n K�raya Ver�lmes� ve Yapılaşmaya Açılması Hakkında 

B�lg�lend�rme ve Değerlend�rme, Balbey Koruma Eksenl� Yen�leme Projes� Hakkında B�lg�-

lend�rme ve Değerlend�rme, Düden Şelales�nde Görülen Su K�rl�l�ğ�, Lara Kumul Ormanı, 

Korkutel� Dereköy Mahalles� Yaylasında Açılması Planlanan Kömür Ocağı, Düden Çayı'ndak� 

k�rl�l�k nedenler�ne �l�şk�n sunum, Konyaaltı Sah�l�'ndek� �şgaller ve kaçak yapılaşmalarla

�lg�l� b�lg�lend�rme, Falezler�n ışıklandırılmasıyla �lg�l� değerlend�rme, Yamansaz sulak alanı 

güncel durum değerlend�rmes�, Antalya Kent Müzes�, “Konyaaltı Sah�l Düzenlemes�” Denet-

leme Kurulu Üyel�ğ�, Orman Yangınları ve Tedb�rler, Kent Konseyler�n�n tüzel k�ş�l�k sorunları 

ve yen�den yapılanması, “Afet Planlama – Yönet�m ve Örgütlenme, Manavgat Yangını” 

Raporu, Kültürel M�ras Çalışma Grubu kurulması öner�s�, İl Afet Planları �le �lg�l� AFAD 

Müdürlüğünün B�lg�lend�rmes�, Gerontoloj� ve Şeh�r - Alzhe�mer Hastası Yaşlılar İç�n Mahall� 

Gündüz Bakım ve Mob�l Bakım H�zmetler� - YUKENT Projes� konuları görüşülerek değerlen-

d�r�ld�.

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 10

YÜRÜTME KURULU GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORLARI

YUKARI DÜDEN ŞELALESİ MANSABINDA GÖRÜLEN
SU KİRLİLİĞİNİN SEBEPLERİ

VE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER SONUÇ RAPORU 

Mart 2021
Kapak Fotoğrafları: Gal�p Büyükyıldırım, 2017 (Büyükyıldırım, 2017)

Üsttek�: 1932 Düdenbaşı
Alttak�: 1960'lı yıllar DSİ Sulama Kanalı yapıldıktan sonra Düdenbaşı

Bu rapor Antalya'da suya değer verenlere, suyla can verenlere adanmıştır.

1. GİRİŞ

       Antalya, doğal ve tar�h� varlıkları bakımından Dünya'nın en zeng�n bölgeler�n�n b�r�n�n 

üzer�ne kurulmuştur. Bu varlıklardan bazıları, doğal güzell�kler�n�n yanı sıra tar�h� yerleş�m 

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU
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       Özetle, Aralık 2020 sonu �t�bar�yle Yukarı Düden Şelales� etrafında kesk�n b�r koku h�s-

sed�lm�şt�r. 11 Ocak 2021 tar�h�nden �t�baren Yukarı Düden Şelales�'n�n mansabında kalan

dere yatağında köpürme ve koku sorunu olduğu, �şbu köpürme ve kokunun 14 Ocak 2021 

tar�h�nde p�k yaptığı b�ld�r�lm�şt�r. 14 Ocak 2021 tar�h�nden sonra köpürme dere yatağı 

boyunca devam etm�ş ve bölgede balık ölümler� gözlenm�şt�r. Benzer tar�hlerde Varsak 

Düden� olarak adlandırılan ve Yukarı Düden Şelales�'n�n membasında kalan alanda da 

köpürme ve koku problem� yaşanmıştır. 18 Ocak 2021 tar�h�nden sonra �se köpüren ve 

suda balık ölümler�ne sebep olan su Akden�z'e ulaşmıştır. 27 Ocak 2021'de yaşanan yağış-

ların ardından taşkın �le tekrar köpüren Düden Çayı'ndak� durum maalesef toplumun tüm 

kes�mler� tarafından üzüntü �le tak�p ed�lm�şt�r.

       Konu üzer�ne, 13 Ocak 2021 tar�h�nde Antalya Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü koord�-

nasyonunda Devlet Su İşler� 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�, ASAT 

Genel Müdürlüğü ve Kepez Beled�ye Başkanlığı �le çalışmalara başlandığı Antalya 

Val�l�ğ�'n�n �nternet s�tes�nde duyurulmuş, �lerleyen tar�hlerde de k�rl�l�k görülen Düden 

Çayı ve c�varlarında çeş�tl� tes�sler�n yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre der�nl�kte yeraltı 

suyuna verd�ğ� tesp�t ed�lerek �dar� para cezası uygulandığı bel�rt�lm�ş olup söz konusu 

deşarj noktalarının körlenmes�n�n sağlandığı �fade ed�lm�şt�r. Ayrıca İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünce Düden Çayı Yukarı Düden Şelales� mevk��nde su k�rl�l�ğ�n�n ve balık ölümle-

r�n�n neden�n�n tesp�t� �ç�n sudan ve balıklardan numuneler alınarak �ncelenmek üzere 

laboratuvarlara gönder�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r (Antalya Val�l�ğ� Basın Açıklaması, 16.01.2021).

       Ancak kurulan koord�nasyon kurulunun verd�ğ� b�lg�ler�n yeters�zl�ğ�, yapılan denet�m-

ler net�ces�nde ceza kes�lerek haklı gerekçelerle faal�yetler� durdurulan tes�sler�n 

konumları �t�bar�yle Varsak Düden� ve Yukarı Düden Şelales�'ndek� k�rl�l�ğ�n kaynağı 

olamayacağı görüldüğünden, �lerleyen haftalarda b�r d�z� görüşme yapmaya, araştırmaya 

ve �ncelemeye gereks�n�m duyulmuş olup kamuoyunun aydınlatılması gerekl�l�ğ�nden 

dolayı bu rapor hazırlanmıştır. İşbu raporun günlük s�yasete malzeme yapılmaması önem-

le r�ca olunur.

       Antalya çok özel b�r kentt�r. Kente gelen herkes kent �ç�n çalışıp kent �ç�n üretmekte ve 

emekl� olduktan sonra da kentte  kalmakta, kent �ç�n yaşamaktadır. Bu süreç kenttek� b�lg� 

b�r�k�m�n� arttırmakta ve hemen her konuda �nanılması güç b�r b�lg� haz�nes�  �le b�zler� 

aydınlatmaktadır.  Geçm�ştek� zor şartlarda değerl� çalışmaları gerçekleşt�rerek bugünlere 

ulaşmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunarız. Bu raporda Düden Çayı üzer�ne 

gerçekleşt�r�len bazı çalışmalara odaklanılacaktır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

yerler�n�n konumlanmasında, kentler�n gel�ş�m�nde öneml� rol oynamışlardır. Düden Çayı 

ve Varsak Düden� özell�kle M�lattan Sonra 6. yüzyıldan �t�baren Antalya'da yerleşm�ş toplu-

lukların temel �ht�yaçlarını karşılamalarında öneml� rol oynamışlardır. Bu varlıkları gelecek 

nes�ller�n de �ht�yaçlarını sürdürüleb�l�rl�k �lkes�yle karşılaması �ç�n koruyarak kullanmak 

gerekmekted�r. Ancak, 2010'lu yıllardan �t�baren Düden Çayı-Yukarı Düden Şelales� 

(Düdenbaşı) c�varında gözlenen olumsuz gel�şmeler, Aralık 2020 sonu �t�bar�yle Düden 

Çayı'nda öneml� tahr�bata sebep olmuştur.

       Antalya'da su üzer�ne gerçekleşt�r�len akadem�k çalışmalar, 1970'l� yıllara dayanmakta-

dır. Özell�kle B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programının sağlamış olduğu fonlar �le gerçek-

leşt�r�len çalışmalar hala günümüze ışık tutmaktadır. 1979 yılında Antalya Beled�yes� ev 

sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len “Antalya kent� kullanılmış suları uzaklaştırma sempozyumu” 

kent �ç�n öneml� b�r k�lometre taşı olarak görülmekted�r.
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Şek�l 1. Düden Çayı Yukarı Havzası (Büyükyıldırım, 2017)

   Düden Çayı Yukarı Havzası, Çelt�kç�, Bucak, Korkutel�, Kızılkaya �lçeler�n� �ç�ne alan 
toplam 1847 k�lometrekare büyüklüğündek� havzasından yıllık ortalama 672 m�lyon met-
reküp suyu Akden�z'e boşaltmaktadır (Büyükyıldırım, 2017).

       Düden Çayı, Düdenbaşı olarak anılan 15 km uzunluğundak� ırmak �le Kırkgözler-Düden 

adını vereb�leceğ�m�z büyük b�r yeraltı ve yerüstü karst�k su s�stem�n�n son bölümü olarak 

adlandırılmaktadır. 1960'larda �nşa ed�len h�droelektr�k santral� �le Kırkgözler'den alınan b�r 

m�ktar su Döşemealtı �lçes� �çer�s�nde �nşa ed�len kanaldan geç�r�lerek Kepez H�droelektr�k 

Santral� aracılığıyla alt platoya get�r�lmekte ve daha sonrasında y�ne kanal (Varsak Kanalı) 

aracılığıyla Düdenbaşı'na ulaştırılmaktadır. Bu kanallara da günümüzde Düden Çayı 

denmekted�r.

      Düdenbaşı'nın yaklaşık 3,5 km kuzeybatısında Varsak Düden� yer almaktadır. Varsak 

Düden�'nde su kuzeydoğusunda yer alan mağara yapısından yüzeye çıkmakta ve yaklaşık 

150 m kadar burada yüzeyden aktıktan sonra güney ucundak� b�r başka düdenden yeral-

tındak� galer�lere g�rmekted�r.

       1977 yılında B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Ajansı finansmanıyla gerçekleşt�r�len b�r çalış-

mada, Kırkgözler'�n batısında yer alan Bıyıklı Düden�'nde boya enjekte ed�lm�şt�r 

(Günay vd., 1977).  Enjekte ed�len boya, 83 saat sonra Düdenbaşı'ndak� yeraltı mağarasın-

da ve 92 saat sonra Varsak Düden'�nde gözlend�ğ� rapor ed�lm�şt�r. Bıyıklı Düden� �le 

Düdenbaşı yeraltı mağarası arasındak� mesafe 18,25 km olarak hesaplanmış ve yeraltı 
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 suyunun hızı yaklaşık olarak 5,28 km/gün olarak rapor ed�lm�şt�r. Söz konusu boya, Mağara, 

Arapsuyu ve Dural�ler pınarlarında gözlenmed�ğ� �ç�n bu kaynakların başka b�r karst�k 

s�stem tarafından beslend�ğ� bel�rt�lm�şt�r (Günay vd., 1977; S�pha�, M.H., 1985).

      At�lla ve Arıkan (2001) tarafından gerçekleşt�r�len çalışmada, Antalya Traverten Platosu 

yeraltı sularına a�t k�myasal ve çevresel �zotop  ver�ler� kümeleme ve faktör anal�z�  �stat�s-

t�ksel yöntemler� kullanılarak değerlend�r�lm�ş ve  yeraltı sularının farklılık ve benzerl�kler� 

bel�rlenerek gruplandırmaları yapılmıştır.  Bu çalışmada, Düdenbaşı'nın ve Varsak 

Düden�'n�n  (Varsak Obruğu-Varsak  Dol�n�-Varsak  Kuru  Düden�) üst  platoda  yer  alan 

Kırkgöz kaynaklarıyla aynı k�myasal özell�klere sah�p oldukları bel�rlenm�şt�r (Şek�l 2).

       2011 yılında,  ASAT tarafından hazırlatılan �k� c�ltten oluşan  “Antalya Traverten Platosu 

Üzer�nde Bulunan Düdenler” başlıklı b�r çalışma gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çalışmada, platoda 

bulunan 271 düden göster�lm�ş olup, platodak� yeraltı su sev�yeler�n� göster�r har�taya da 

yer ver�lm�şt�r (Şek�l 3).

       Yukarı Düden Şelales� �le Lara Düden Şelales� arasında kalan Düden Çayı ve taşkın böl-

ges�, 3 Eylül 2020 tar�h ve 31233 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan 2918 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı �le; ve Varsak Düden�'de 9 Haz�ran 2020 tar�h ve 31150 Sayılı Resmî 

Gazete'de yer alan 2636 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le Kes�n Korunacak Hassas Alanlar 

olarak �lan ed�lm�şt�r (Resmî Gazete-a ve Resmî Gazete-b, 2020-Şek�l 4).

       2020 yılının Aralık ayında, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'nce Avrupa B�rl�ğ� Ufuk 2020 

finansmanı �le yürütülen CUTLER (Coastal Urban development Through the LEnses of 

Res�l�ency: Dayanıklılığı Gel�şt�rme Penceres�nden Kıyısal Kent Gel�ş�m�) projes� kapsamın-

da Düden Şelales�'ne gerçek zamanlı su sev�yes� ölçümü �ç�n sensör yerleşt�r�ld�ğ� 

bel�rt�lm�şt�r (CUTLER, 2021). CUTLER projes�,   Avrupa B�rl�ğ�  Ufuk 

2020 H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 çağrısı kapsamında, yaklaşık 5 M€ bütçe �le 

desteklenmekte olduğu; Ocak 2018 �t�bar�yle 36 ay süren proje, Antalya'nın da �çer�s�nde 

olduğu p�lot şeh�rlerde (Selan�k- Yunan�stan, Antwerp-Belç�ka ve C�ty of Cork-İrlanda) su

kaynakları etrafında kentsel gel�şmey� hedefled�ğ� projen�n ve proje ortaklarının �nternet 

sayfalarında bel�rt�lm�şt�r (Sampaş B�l�ş�m, 2020).

Şek�l 2. Kırkgöz-Düden-Döşemealtı Su S�stem� Har�tası (Büyükyıldırım, 2017)
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Şek�l 3. Antalya Traverten Platosu Yeraltısuyu Sev�ye Har�tası (C�lt 2 Ek 7- ASAT, 2011)

Şek�l 4. Resmî Gazetelerde Kes�n Koruma Alanı İlan Ed�len Düden Çayı ve Varsak 
Düden� Sınırları (Tab�at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İnternet S�tes�)

3. DÜDEN ÇAYINDA, YUKARI DÜDEN ŞELALESİNDE VE VARSAK DÜDENİNDE 
GÖZLENEN KİRLİLİK

       Ocak 2021'de gerçekleşen k�rl�l�k olayı �ncelen�rken bölgede faal�yet gösteren firma 

çalışanlarıyla, bölgede �kamet eden vatandaşlarımızla, Kent Konsey�'n�n çağrısına karşılık 

veren kamu kurumu tems�lc�ler�yle, olayla �lg�lend�ğ�m�z �ç�n kend� kom�syonlarına b�z� da-

vet eden organ�zasyonlarla görüşülmüş, heps�nden çok değerl� b�lg�ler ed�n�lm�şt�r.

       Öncel�kle, 2021 yılı Ocak ayı �t�bar�yle gözlenen k�rlenmen�n �lk olmadığı bel�rlenm�şt�r. 

Dolayısıyla olayların başlamadan öncek� hal�n� de derlemek gerekl�l�ğ� doğmuştur. Katıldı-

ğımız ve b�lg� alışver�ş�nde bulunduğumuz kom�syonlardan elde ett�ğ�m�z b�lg�lere göre, 

2005 yılında Düdenbaşı'ndak� mağaralara gerçekleşt�r�len dalış �le galer�ler�n tem�z ve �çe-

r�s�nde balıkların olduğu b�ld�r�lm�şt�r. 2012 yılında yen�den aynı noktaya gerçekleşt�r�len 

dalışta, galer�lerde kararmalar gözlend�ğ�, 2017 yılında gerçekleşt�r�len dalışta �se galer�le-

r�n karardığı ve balıkların galer�lerde olmadığı b�lg�s� paylaşılmıştır.
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       Düdenbaşı'nda faal�yet gösteren b�r �şletme sah�b�, �lk olarak 2011 yılında koku ve kö-

pürme problemler�n�n gözlend�ğ�n�, genelde kış aylarında yağışlardan sonra böyle 

olayların olduğunu, 2014 yılı Kasım ayından sonra koku ve köpürme problem�n�n arttığını, 

2021 Ocak ayı başından �t�baren koku problem�n�n olduğunu, 11 Ocak 2021 tar�h�nden 

sonra  koku  ve   köpürme  problem�n�n arttığını  ve  14 Ocak 2021 günü sorunun  p�k 

yaptığını bel�rtm�şt�r.

       Varsak Düden'� c�varında 40 yılı aşkın süred�r yerleş�k olarak yaşayan bölge sak�nler�n-

den aldığımız b�lg�ye göre tam tar�h ver�lmemekle b�rl�kte 2021 yılı Ocak ayı �çer�s�nde �lk 

defa Varsak Düden'�n� besleyen ve obruğun kuzeydoğusunda yer alan mağara kaynağın-

dan yoğun koku ve köpürmeye sebep olan suyun geld�ğ�, köpüren suyun b�t�m�nde y�ne 

mağara kaynağından m�ll�  kumun geld�ğ� bel�rt�lm�şt�r (Şek�l 5).

       2014 yılı Kasım ayında (HABERLER.COM, 2014) gözlenen k�rl�l�k net�ces�nde 14 N�san 

2015 Antalya Kent Konsey� Çevre Çalışma Grubu'nun gündem�ne gelm�şt�r. O dönem 

yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporda aşağıdak� değerlend�rmelere yer ver�lm�şt�r:

       “Kasım 2014 tar�h�nde Düden Şelales�'nden p�s kokular yükselm�ş, sudak� renk değ�ş�k-

l�ğ�, köpürme ve kokunun Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası'ndak� çöp sularının yeraltı 

sularına karışmasından meydana gelm�ş olup olmadığı yönündek� tartışma kent 

gündem�ne gelm�şt�r. Bu konuda oluşan kamuoyunun soruları, Antalya Büyükşeh�r 

Beled�yes� ve ASAT tarafından yanıtsız bırakılmıştır.

       Mart 2015 tar�h�nde �se Antalya 1. İdare Mahkemes�'n�n katı atık depolama sahasını -

yer seç�m� uygun olmaması ve su kaynaklarının korunamayacağı gerekçes�yle - �ptal kara-

rının basın yoluyla kamuoyu �le paylaşılması, konuyu yen�den gündeme get�rm�şt�r.
       ...

- Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'nce yapılan b�lg� akışına göre �se, alanın 2020 yılına 

   kara kullanılmaya devam edeceğ� bel�rt�lm�şt�r. Basın aracılığı �le aktarılan b�lg�ye �st�-

   naden, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n mevcut  alan �le b�rl�kte  6  bölgede yen�  

   projelend�rme çalışmaları devam etmekted�r.”

       Y�ne aynı raporun Sonuç kısmında aşağıdak� �fadelere yer ver�lm�şt�r:

      “Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası 2020 yılına kadar kullanılmaya devam ed�leceğ� 

b�l�nen b�r durumdur. Ancak yüce mahkemen�n verm�ş olduğu karar �se açıktır. Mahkeme 

kararına rağmen alanın kullanılmaya devam etmes�, öncel�kl� olarak yasal b�r sorundur. 

Konunun �lg�l� kurumlarca �ved�l�kle d�kkate alınması gerekmekted�r.”

Şek�l 5. Varsak Düden�'n�n uydu görüntüsü ve kuzeydoğusunda bulunan 
mağara kaynağı
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      14 N�san 2015 günü gerçekleşt�r�lerek rapor hal�ne get�r�len çalışmadak� mahkeme 

kararları kaynaklar kısmında “Antalya 1. İdare Mahkemes� 2007/1611 Sayılı Dava Dosyası 

Ek� Keş�f Tutanağı, Antalya 1. İdare Mahkemes� 2007/1611 Sayılı Dava Dosyası Ek� B�l�rk�ş� 

Raporu, Antalya 1. İdare Mahkemes� 2010/53 Sayılı Kararı ve Danıştay 13. Mahkemes�

2012/189 Sayılı Kararı” olarak bel�rt�lm�şt�r. 

      Söz konusu mahkeme kararında �k� öneml� noktaya vurgu yapılmıştır. Bunlardan �lk� yer 

seç�m� �le �lg�l� yapılan hatalı değerlend�rme d�ğer� �se çöp sızıntı suyunun travertenler�n 

üstünden b�r boru vasıtasıyla 20 km kadar taşınmasıdır. Mahkeme kararında, Kepez 

Süleyman Dem�rel Bulvarı-Düden Caddes� kes�ş�m�nde bulunan ve Hurma Atık Su Arıtma 

Tes�s� g�den kanal�zasyon hattına çöp sızıntı suyunun taşınması sırasında oluşab�lecek 
3çatlak veya kırılma �le günde yaklaşık 250 m  çöp sızıntı suyunun 2 gün �ç�nde Antalya 

�çme suyu kaynaklarına ulaşacağı bel�rt�lm�şt�r.

      Söz konusu mahkeme kararında �k� öneml� noktaya vurgu yapılmıştır. Bunlardan �lk� yer 

seç�m� �le �lg�l� yapılan hatalı değerlend�rme d�ğer� �se çöp sızıntı suyunun travertenler�n 

üstünden b�r boru vasıtasıyla 20 km kadar taşınmasıdır. Mahkeme kararında, Kepez 

Süleyman Dem�rel Bulvarı-Düden Caddes� kes�ş�m�nde bulunan ve Hurma Atık Su Arıtma 

Tes�s� g�den kanal�zasyon hattına çöp sızıntı suyunun taşınması sırasında oluşab�lecek 
3

çatlak veya kırılma �le günde yaklaşık 250 m  çöp sızıntı suyunun 2 gün �ç�nde Antalya 

�çme suyu kaynaklarına ulaşacağı bel�rt�lm�şt�r.

 3.1.Olası Kaynaklar

3.1.1Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası

       Hem Varsak Düden'� hem de Düdenbaşı'nda görülen k�rl�l�ğ�n kısa sürel� ve yoğun b�r 
k�rl�l�k olarak gözlend�ğ� �ç�n Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası çöp sızıntı suyunun taşındığı 
boru hattında meydana gelen arızanın böyle b�r sonuç doğurması olası gözükmekted�r. 
Söz konusu boru hattının 2007 yılında �nşa ed�ld�ğ� ve 2017 yılında b�r kısmının tramvay 
hattı �nşaatı sebeb�yle deplase ed�ld�ğ� öğren�lm�şt�r. Hatta �l�şk�n görsel Şek�l 6'da 

3
göster�lm�şt�r. Günümüzde günde yaklaşık 750 m  çöp sızıntı suyu oluştuğu b�lg�s� 
ed�n�lm�şt�r. Ancak bu b�lg� tey�de muhtaçtır. Herhang� b�r kurumun ne Kızıllı Katı Atık 
Depolama Tes�s� çıkışında ne boru hattı boyunca ne de Kepez'de sızıntı suyunun kanal�-
zasyona karıştığı noktada herhang� b�r sürekl� ölçüm gerçekleşt�rmed�ğ� bel�rlenm�şt�r.

Şek�l 6. Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası Çöp Sızıntı Suyu Boru Hattı
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       Bu boru hattında sızıntı suyu üst platoda basınçlı pompalar �le Varsak Düden�'n�n kuze-

y�ne kadar get�r�lmekte, daha sonra burada bulunan maslaktan (pompalanarak tasfiye 

ed�len suyun fazla enerj�s�n� almaya yarayan b�r s�stem) sonra yerçek�m�n�n etk�s�yle 

caz�bes�yle akarak kanal�zasyon hattına aktığı b�lg�s� tem�n ed�lm�şt�r. Maslağın görüntüsü 

ve Varsak Düden'�ne olan mesafes� Şek�l 7'da göster�lm�şt�r. Maslak �le Varsak Düden'� 

arasındak� mesafe yaklaşık 870 m c�varındadır. Bu bölgedek� yeraltı suyu sev�yeler� Şek�l 

8'de göster�lm�şt�r. Şek�lden de görüleceğ� üzere, Maslaktan veya maslağın güney�nde 

meydana geleb�lecek ve yeraltı suyuna karışab�lecek herhang� b�r sızıntının Varsak Düden� 

aracılığıyla taşınması Ocak ayında yaşana fac�anın en öneml� olasılığı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. D�ğer taraftan, toplamda 271 düden� olan Antalya Traverten Platosu'nda 

sadece �k� bölgede rapor ed�len olayın yerel ve güçlü (hem hac�msel hem de k�rl�l�k yükü 

bakımından) b�r k�rlenme kaynaklı olması bu �ht�mal� güçlend�rmekted�r.

       Ayrıca, her yıl kış aylarında yağışların artışıyla yaşanan ve sadece Düdenbaşı'nda gözle-

nen köpürme ve kokunun y�ne bu boru hattından kaynaklı olduğu düşünülmekted�r. Alt 

platodak� boru hattı yüzeyden yaklaşık 1,5-2 m der�nl�ğe yerleşt�r�lm�ş olduğu, yüzey kotu-

na paralel g�tmekte olduğu ve etrafı m�ll� kum �le kapatılmış vaz�yette olduğu öğren�lm�şt�r. 

Kullanılan boru türü, eğer standartlara göre üret�ld�yse ve montajı düzgün yapıldıysa, 

atıksu transfer� �ç�n doğru boru olduğu ve as�t korozyonuna karşı d�rençl� olduğu bel�rlen-

m�şt�r. Ancak eğer boru �lg�l� standartlara göre üret�lmed�yse veya b�rleşt�rme yerler�nde 

doğru b�rleşt�rme gerçekleşt�r�lmed�yse boruda kaçaklar oluşab�leceğ� düşünülmekted�r. 

Ayrıca boruya �nen manholler�n etrafından da korozyon sebeb�yle kaçakların yaşanab�le-

ceğ� düşünülmekted�r. Ek olarak, bölgede yüzey kotu ölçümü gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu ölçüm 

sonuçları Şek�l 9'da göster�lm�şt�r. Özell�kle, Şeh�t Bülent Alkan Caddes� �le Şeh�t Musa 

Özkan Caddes� arasında kalan Süleyman Dem�rel Bulvarı kes�m�nde yüzey kotunun 3 km 

boyunca yaklaşık 15 m c�varında arttığı bel�rlenm�şt�r. Çöp sızıntı suyu borusunun manhol-

lerden sızan taş çakıl ve kumun etk�s�yle tıkanması �le gerekt�ğ�nden daha fazla sürtünme 

kuvvet� kaybından dolayı çöp sızıntı suyunun boruda b�r�k�m� söz konusu olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Boruda b�r�ken sızıntı suyunun borudak� veya manhollerdek� çatlaklar-

dan sızarak, yeraltına �nmes� ve yağışlarla b�rl�kte Düdenbaşı'na taşınması, sadece Düden-

başı'nda yağışlardan sonra gözlenen kokuya ve köpürmeye sebep olduğu �zlen�m� 

doğurmaktadır.

       Ancak,  Kızıllı  Katı  Atık  Depolama  Tes�s�  �şletmec�s�  ve  Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� 

yetk�l�ler�  söz  konusu  hatta  herhang� b�r sızıntının olmadığını  bel�rtm�şler ve bu durumu 

olaydan sonra, Ocak 2021'de, raporladıklarını �fade etm�şlerd�r.

Şek�l 7. Varsak Düden� �le Sızıntı Suyu Boru Hattındak� Maslak
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Şek�l 8. Köpürme ve Koku Görülen Bölgedek� Yeraltı Suyu Sev�yeler�, Düdenler, 
Ceza Kes�len İşletmeler ve Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası Çöp Sızıntı Suyu 

Boru Hattı  (Kırmızı Ç�zg�)

Şek�l 9. Hamza Taş Caddes� ve Süleyman Dem�rel Bulvarı Yüzey Kotu Ölçüm Sonuçları

 3.1.2. Alt Platoda Ceza Kes�len İşletmeler

       İlk etapta ceza kes�len alt platoda yer alan �şletmeler�n h�çb�r�n�n bu olayla �lg�s� bulun-

madığı düşünülmekted�r. Çünkü Şek�l 10'dan de görüleceğ� üzere, söz konusu �şletmeler�n 

atıkları ne Varsak Düden�'ne ne de Düdenbaşı'na ulaşamamaktadır. Ancak bu �şletmeler�n 

atıkları Düdençayı'na Muammer Aksoy Caddes� kes�ş�m� c�varında y�ne de karışmakta 

olduğu düşünülmekted�r. Leventel� ve arkadaşları (2019) tarafından gerçekleşt�r�len çalış-

mada, Düden Çayı �le Muammer Aksoy Caddes� kes�ş�m�ne yakın noktadan alınan (�lg�l� 

makaledek� D15 numaralı örnekleme noktası) örnekte ağır metal sev�yes�n�n membasında 

kalan alanın çok üzer�nde olduğu bel�rlenm�şt�r.

       Basında da yer bulduğu üzere, ceza kes�len firmaların büyük çoğunluğu plast�k ger� 

dönüşüm gerçekleşt�ren firmalardır. Ger� dönüşüm sektörünün son altı ayda özell�kle dolar 

bazlı plast�k hammadde artışından dolayı yüksek karlı b�r sektör hal�ne geld�ğ� düşünül-

mekted�r. Bu konuda Türk Plast�k Sanay�c�ler� Araştırma Gel�şt�rme ve Eğ�t�m Vakfı (PAGEV) 

tarafından çeş�tl� gazetelere yapılan açıklamalarda, dolar bazlı hammadde fiyat artışlarının 

son altı ayda %23 �le %140 arasında değ�şt�ğ�ne vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla,  artan plast�k 

ger� dönüşüm taleb�n� karşılamak �ç�n yasaları, yüksek karlılık sebeb�yle �hlal eden b�r sektör 

�le karşı karşıya olduğumuz göz ardı ed�lmemel�d�r.

       Ancak faal�yet� durdurulan �şletmeler�n b�rkaç tanes�n�n en az beş yıldır çevre �z�n ve 

l�sansı �ç�n İl Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmadan faal�yet göstermes� 

başlı başına b�r fac�a olarak görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, çevre �z�n ve l�sansı olan fakat 

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 19

Şek�l 10. Düden ve Göksu Çaylarındak� Ağır Metal İndeks� dağılımı (Leventel� vd.,2019).
Kırmızı da�re �çer�s�ndek� örnekleme (D15) noktası ağır metal konsantrasyonu yüksek 
olarak değerlend�r�lm�ş ve �çme suyu olarak kullanılmaması gerekl� olduğu bel�rt�l-
m�şt�r. Yeş�l da�re �çer�s�ndek� örnekleme noktaları (D13 ve D14) Düdenbaşı'nı tems�l 
etmekte olduğu ve ağır metal �ndeks değerler�n�n düşük olduğu �fade ed�lm�şt�r. 

beled�yelerden ruhsatı olmayan �şletmeler�n de var olduğu duyumları maalesef başıboş-

luğun d�ğer b�r n�şanes� olarak halkımıza armağan ed�lm�şt�r. İş�n özet� şudur k�: ne beled�-

yeler ne de İl Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü k�m�n nerede hang� �ş� nasıl yaptığının 

farkında değ�llerd�r. Aymazlığın �k�nc� perdes� olarak, faal�yet� durdurulan �şletmelerden

bazılarının, ceza� yaptırımdan b�r gün sonra faal�yet gösterd�ğ� duyumlarının alınmış 

olmasıdır.

 3.1.3. Organ�ze Sanay� Bölges� ve Üst  Platodak�   Yerleş�m Yerler�ndek�  D�ğer  
Tes�sler

       Antalya Organ�ze Sanay� Bölges� (AOSB), Antalya'nın en öneml� su kaynaklarından olan 

Kırkgöz kaynaklarının hemen güney�ne kurulmuştur (Şek�l 11).

        AOSB'n�n �nternet sayfasında kuruluş aşamaları aşağıdak� g�b� yazmaktadır (AOSB, 2021):

       “16.08.1977 tar�h ve 7/13742 sayılı Bakanlar Kurulu kararnames� �le 370 Hektarlık 

(3.700.000 m²) b�r alanda kurulan Antalya Organ�ze Sanay� Bölges�, 1983 yılında yer seç�-

m�n�n yanlış yapıldığı gerekçes�yle, önce 60 Hektarlık b�r alana �nd�r�lm�ş 1998 yılında yen�-

den 370 Hektarlık �lk büyüklüğüne çıkarılmıştır.

       AOSB Müteşebb�s Heyet�m�z�n s�c�l kaydı, Sanay� ve T�caret Bakanlığı'nın 10.09.2001 

tar�h ve 11556 sayılı yazıları �le 194 sıra numarası alarak tüzel k�ş�l�k kazanmıştır.

Şek�l 11. AOSB �le K�rl�l�k Görülen Varsak Düden� �le Düden Çayı
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       2005 yılında yen� tevs� alanlarının �laves� ve onaylı �mar planları �çer�s�nde kalan şahıs 

ve haz�neye a�t araz�ler�n�n satın alınmasıyla 662 Hektarlık büyüklüğe ulaşmıştır.

       2010 yılında 3 nolu tevs� alanı yer seç�m� tamamlanmış, bölge büyüklüğü 692 hektarlık 

büyüklüğe ulaşmıştır.

       2015 yılında 4 nolu ve 5 nolu Tevs� alanları yer seç�m çalışmalarına başlanmıştır.  Halen 

devam etmekte olan yer seç�m çalışmalarının 2017 yılında tamamlanması �le bölge 781,6 

hektarlık büyüklüğe ulaşacaktır.”

       Yaklaşık 270 firmanın yer aldığı AOSB'de ağırlıklı olarak, mak�ne ve soğutma sanay�, 

gıda ve  plast�k sektörler�nde faal�yet gösteren �şletmeler yer almaktadır.

       Etrafında onlarca düden bulunan ve yeraltı su sev�yes�n�n yüksek olduğu b�r bölgeye 

kurulmuş olması maalesef en küçük d�kkats�zl�kte Antalya'nın t�caret�ne öneml� sekte 

vuracak gel�şmelere sebep olab�leceğ� göz ardı ed�lmemel�d�r. AOSB �le sağlanan görüş-
3

melerde, günlük 20.000 m  atıksuyun arıtılma kapas�tes�ne sah�p atıksu arıtma tes�sler�n�n 

olduğu ve %50 kapas�tes�yle atıksu arıtma tes�sler�n�n �şlet�ld�ğ� b�lg�s� paylaşılmıştır.

       İl Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü'nün Ocak ve Şubat aylarında bölgede yapmış olduğu 

denet�mler sonucunda 1 tes�se yağmur suyu drenaj hattına usulsüz b�r bağlantı yaptığı 

�ç�n ceza� yaptırım uygulandığı duyumları alınmıştır. Bu bağlantıdan kaynaklı Varsak 

Düden� ve Düdenbaşı'nı etk�leyen öneml� m�ktarda b�r deşarjın gerçekleşt�r�lmed�ğ� b�lg�s� 

de paylaşılmıştır. AOSB'n�n Düdenbaşı'na olan en yakın mesafes� 14 km c�varındadır. 

AOSB'den yapılacak b�r salınımın Varsak Düden�'ne ve Düdenbaşı'na ulaşması yaklaşık 3 

gün c�varında sürmes� beklenmekted�r. Bu derece yoğun b�r k�rl�l�ğ�n 3 gün boyunca 

seyrelmeden ve başka düdenlere veya sulama kuyularına uğramadan yeraltı suyundan 

geçerek gelmes� beklenmemekted�r.

       AOSB'n�n güney�nde yer alan mahallelerde de herhang� b�r olumsuz duruma yönel�k 

ş�kâyet alınmamıştır.

4.  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

       Antalya'da sanay�n�n gel�şmes� ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması tüm Antalya-

lıların arzu ett�ğ� b�r konudur. Ancak sanay� gel�ş�rken Antalya'yı Antalya yapan,  “H�ç 

şüphes�z k� Antalya, Dünya'nın en güzel şehr�d�r.” ded�rten doğal güzell�kler� de unutulma-

malıdır. Antalya'nın bu doğal güzell�kler�ne can veren “su” üzer�ne uygulanan baskı 

maalesef Düden Çayı'ndak� balıkların ve b�tk� örtüsünün yok olmasına sebep olmuştur. 

Dolayısıyla, aşağıda sıralanan hususların ac�len hayata geç�r�lmes� öner�lmekted�r:

1.  Kurumlararası �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyon gerekmekted�r. Kurumlar b�rb�rler�nden b�lg� 

    ve belge saklamamalıdırlar. “Üst yazı”, “Kurumlararası yazışma” g�b� t�p�k bürokrat�k 

     h�leler�n arkasına k�mse saklanmamalıdır. İlet�ş�m çağında, özell�kle kamu kurumları-

     mızın bazı adımları hızlı atması gerekmekted�r.

2.  Özell�kle 2010'lu yıllardan sonra har�talardan s�l�nen düdenler etrafındak� Mutlak 

     Koruma Alanları tekrar tahs�s ed�lmel�d�r. Bu alanlar koruma altına alınmalı, k�rlet�l-

     meler� önlenmel�d�r.

3.  B�r çalışma grubu oluşturulup, su kullanımı kontrol ed�lemeyen (öngörülemeyen) 

    sektörler�n Antalya �çer�s�ndek� yerleş�m yerler�n�n bel�rlenmes� konusunda b�r çalış-

    ma yapılmaya başlanmalıdır.

4.  Düden Çayı'ndak� b�yoçeş�tl�l�k kaybına yönel�k b�r çalışma grubu oluşturulmalıdır.  İl 

    Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü bünyes�ndek� Tab�at Varlıklarını Koruma Şube Müdür-

    lüğü nezd�nde kaybolan türler�n yen�den sağlıklı b�r şek�lde tem�n� sağlanmalıdır.

5.  Kızıllı Katı Atık Depolama Tes�s� Antalya 1. İdare Mahkemes�'n�n verm�ş olduğu karar 
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6.  Her ne kadar Kızıllı Katı Atık Depolama Tes�s�'n�n kapatılması yasal b�r zorunluluk �se 

    de tes�sten yıllar boyu atıksu oluşacaktır. Kızıllı Katı Atık Depolama Tes�s� atıksuyu ye-

   r�nde tam olarak  arıtılmalıdır.  Eğer yer�nde a rıtılamıyorsa, başka b�r güzergâhtan 

   Hurma  Atıksu Arıtma Tes�s�ne veya Lara  Atıksu  Arıtma Tes�s�ne söz konusu suyun 

    transfer�n�n sağlanması �ç�n DSİ'den ve ASAT'tan uzmanların katılımıyla alternat�f b�r 

    güzergâh oluşturulması öner�lmekted�r.

7.  AOSB'n�n veya bölgede faal�yet gösteren d�ğer firmaların su kullanımlarının �zlene-

    b�l�r b�r s�stem �le sürekl� kontrol ed�lmes� öner�lmekted�r.

    net�ces�nde kullanımı durdurulmalıdır. Alternat�f katı atık depolama tes�s� yerler�n�n 

    b�r an önce “d�kkatl�ce” ve “mevzuata uygun” b�r şek�lde seç�lmes� öner�lmekted�r.

8.  DSİ ve İl Çevre ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü b�rl�kte kuyu denet�m� gerçekleşt�rmel�d�r. 

    Kuyu denet�m� gerçekleşt�rmek �ç�n ş�kâyet şartı aranmaması öner�lmekted�r.

9. Yen� kuyuların usule aykırı b�r şek�lde açılmaması �ç�n sondaj firmalarının da b�r 
    şek�lde (GPS �le tak�p ve �z�n �le çalışma) denetlenmes�n�n önünün açılması öner�l-
    mekted�r.

10. DSİ tarafından gerçekleşt�r�lmes� planlanan, uzaktan er�ş�ml� yer altı suyu k�rl�l�k 
      parametreler�n� ölçen s�stem�n b�r an önce yaygınlaştırılarak kullanılması öner�lmek-
      ted�r.

11.  Yüzey veya yeraltı suyunu öngörülemeyen b�r şek�lde kullanarak deşarj eden sek-

       törler�n yerleş�mler� tekrar gözden geç�r�lerek gerekl� hallerde tasfiye ed�lmes� öne-

       r�lmekted�r.

12. Antalya'nın yeraltı su bütçes� kurumlararası �şb�rl�ğ� �le çıkartılarak geleceğe yönel�k 

      projeks�yonlar yapılmalıdır.

13.  Çevre �z�n ve l�sansı veya beled�yeden ruhsatı olmayan b�r firmanın faal�yet göster-

       memes� �ç�n beled�yeler �le val�l�k arasında yen� b�r mekan�zma oluşturulması öne-

       r�lmekted�r.

14.  CUTLER projes� �le elde ed�len sonuçlar yeters�z bulunmuştur. Z�ra böyles�ne lokal 

      b�r olayda b�le çözüme götürmekten uzak b�r ver� set� oluşturma merakı Antalya'nın 

      kıyısal kent gel�ş�m�ne yarar sağlamadığı aş�kardır. Su sev�yes� ölçümler�n�n yanı sıra 

      su kal�tes� ölçümü yapan otomat�k c�hazların da yerleşt�r�lmes� ve sürekl� anal�zlerle 

     elde ed�len sonuçlar kullanılarak kaynak anal�z� gerçekleşt�r�lmes� ve k�rlet�c� kaynak-

     ların bertaraf ed�lmes� öner�lmekted�r.

15.  Bıyıklı Düden� ve Kırkgözler etrafında çok fazla bes�c�l�k yapıldığı duyumları alın-

       mıştır. Bu faal�yetler sonucunda bölgedek� suda çok fazla m�ktarda organ�k atık ol-

       duğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bunların sınırlandırılması öner�lmekted�r.

16.  Üst platoda yer alan yerleş�m yerler�nden ve tes�slerden başlanarak b�r an önce 

       tüm Antalya'nın kanal�zasyon s�stem�ne sah�p olması öner�lmekted�r.

17.  Tüm �şletmeler�n zerzem�ne (traverten boşluklarına) atık su verme veya �z�ns�z 

       yeraltı suyu kullanma g�b� faal�yetler� sürekl� denetlenmel�d�r.

5.  SONUÇLAR

       Antalya, doğasıyla, tarımıyla, tur�zm�yle ve t�caret�yle eşs�z b�r şeh�rd�r. Şehr�n her alan-

da gel�şmes� ancak bu dört unsurun b�rb�r� üzer�ne baskı kurmamasıyla mümkün olacaktır. 

B�r doğa har�kası olan Düden Çayı'nda ve Varsak Düden'�nde yaşanan gel�şmeler maalesef 

t�caret�n doğaya ve tarıma yönel�k akıl almaz v�cdansızlık örneğ� olarak hafızalarımızda yer 

edecekt�r.

       Geçm�şte Antalya'ya can katan, Antalyalının sofrasına bereket get�ren, türkülere konu 

olan böyle büyük öneme sah�p b�r çayın bu rapora konu olması üzücüdür.
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       Kamu kurumlarının bazılarının oldum olası �ş b�rl�ğ�nden uzak duruşu, bazılarının 2015 

yılındak�ne benzer tavır serg�lemeler�, bazılarının bazı b�lg� ve belgeler� saklar n�tel�kte 

davranmaları ve bazılarının 2010 yılında ver�lm�ş olan mahkeme kararına hala uymuyor 

oluşu üzüntü �le karşılanmıştır. Hele k�, kamu kurumlarının b�rb�r�nden b�haber oluşunu 

yasal mevzuata bağlaması yaşadığımız �let�ş�m çağına yakışmayan b�r durum olarak kar-

şımıza çıkmaktadır.

       Antalya son dönemde oldukça fazla dış göç almıştır. Antalya'yı Antalya yapan değer-

lerden pek çok Antalyalı haberdar değ�ld�r. Kent� yen�den değerl� hale get�rmek ve bu tür 

olumsuzlukları b�r daha yaşamamak �ç�n kent�n değerl� kaynaklarını Antalyalılık ruhu �le 

canlandırmak ve tanıtmak gerekmekted�r.

       Yen�den türkülere konu olan çayların Antalya'da akması d�leğ�yle…

Test� Doldurdum Çaydan

Test� doldurdum çaydan
Gülü de kopardım daldan, aman aman
B�r goncaya vuruldum
O gonca b�lmez halden
Arabacı yol ver geçel�m
Gaz�nocu doldur �çel�m a canım da
Doldur �çel�m
Arabacı yol ver geçel�m

Ev su yolu, su yolu
G�der boş, gel�r dolu, aman aman 
Test� kulpun kırılsın
Yoruldu yâr�n kolu, kader�m ben�m

Arabacı yol ver geçel�m
Gaz�nocu doldur �çel�m a canım da
Doldur �çel�m
Arabacı yol ver geçel�m

Kaynak K�ş�: Zek� YANTAŞ
Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN
(https://antalya.ktb.gov.tr/TR-68831/test�-doldurdum-caydan.html)

6.  ÇIKAR ÇATIŞMASI AÇIKLAMASI

       İşbu raporun hazırlayanlar çıkar �l�şk�ler�n�n olmadığını beyan ederler.

7.  TEŞEKKÜR

       Bu raporun hazırlanması sırasında görüşler�n� b�ld�rerek katkı sunanlara ve geçm�ş tec-
rübeler�yle çeş�tl� kom�syonlarda sorumluluk alan değerl� Antalya ve su dostlarına 
teşekkür eder�z. Raporun oluşumuna katkı sunanların, �şbu raporun kamuoyu nezd�nde 
tartışılmasında hedef ya da taraf olarak değerlend�r�lmemeler� �ç�n �s�mler� ver�lmem�şt�r.
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ANTALYA KENT KONSEYİ'NİN
FALEZLERİN ANİMASYONLU PROJEKTÖRLERLE AYDINLATILMASI HAKKINDA 

GÖRÜŞÜ (26.03.2021)

GİRİŞ

       Antalya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Muh�tt�n Böcek, 27 Şubat 2021 tar�h�nde sosyal 
medya hesabından b�r v�deo paylaşarak falezler�n ışıklandırılacağını “Türk tur�zm�n�n baş-
kent�, tüm dünyanın göz bebeğ� Antalya, her yıl ağırladığı 20 m�lyona yakın yerl� ve yabancı 
tur�st� artık ışıl ışıl görüntülerle karşılayacak” �fadeler�yle duyurdu. ABB yetk�l�ler�nce yapılan 
açıklamalara göre; Yavuz Özcan Parkı h�zası falez bandı, Yat L�manı, Karaal�oğlu (parkı) 
h�zası falez bandı ve ardından Atatürk Parkı lokasyonlarında aydınlatma s�stem� kurulması, 
b�r�nc� etapta 1000 metrel�k b�r bölgede uygulanacak projen�n, �k�nc� ve üçüncü etapta Yat 
L�manında 650 metrel�k ve Atatürk Parkı falezler�nde �se yaklaşık 1750 metrel�k alanı 
kapsaması planlanmıştı (Şek�l 1).

Şek�l 1. Falezler�n an�masyonlu aydınlatma projes� �le �lg�l� görseller
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       Antalya Kent Konsey� üyeler� bu gel�şmey� sosyal medyadan ve sonrasında çıkan ha-
berlerden öğrenm�ş bulunmaktadır. Proje Antalya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. 
Kent sak�nler� kaygılarını sosyal medya ve basın aracılığıyla d�le get�rd�ler. Kaygılar 3 ana 
başlık altında toplanıyordu:

1. Estet�k sorunlar (pavyon benzetmes� vb), 
2. Gece aydınlatmasının floraya, faunaya ve �nsanı da �ç�ne alan tüm ekoloj�ye vereceğ� 
    zararlar,
3. Gerekçes� üzer�nde uzlaşılmamış aşırı mal�yet.

       Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu'nun 17 Mart 2021 tar�hl� toplantısının gündem-
ler�nden b�r�s� de falez aydınlatması tartışmaları oldu. Bu gündem hakkında yürütme 
kurulu üyeler� tarafından görüşler d�le get�r�ld� ve bu görüşler�n b�r rapor hal�ne get�r�lme-
s�ne karar ver�ld�.

       Falezler�n aydınlatılması, daha önce “Falez Bandı Aydınlatma Projes�” olarak 1999 ve
2008 yıllarında da gündeme gelm�ş, 2008 yılında dönem�n Kültür ve Tab�at Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Proje Düden Çayı'nın şelale yaparak den�ze dökül-
düğü küçük b�r alanda uygulandıktan sonra devam ett�r�lmem�şt�. 
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   2.3.2021 tar�h�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'na bağlı Antalya 1 Numaralı Tab�at 
Varlıklarını Koruma Bölge Kom�syonu'na başvurularak falezler�n yaklaşık 3,5 k�lometrel�k 
kısmının ışıklandırılmasını öngören proje hakkında görüş talep ed�lm�ş. TVK Bölge Kom�s-
yonu, 9 Mart 2021 tar�hl� kararında, projen�n uygulanacağı alanın kes�n korunacak hassas 
alan ve n�tel�kl� doğal koruma alanında kaldığını, hazırlanan projen�n mevcut hal�yle 
jeoloj�k yapının yanı sıra flora ve faunaya zarar verecek n�tel�kte olduğunu, ayrıca can 
güvenl�ğ�n� tehd�t edeb�leceğ�n� de bel�rterek, Yavuz Özcan Parkı ve Kadınyarı Deres� h�za-
sına kadar olan (1. Bölge) �le Karaal�oğlu Parkı ve Hıdırlık Kules�ne kadar olan (2. Bölge) 
alanda “doğaya ve jeoloj�k yapıya zarar verecek büyük mak�ne ve ek�pmanların 
kullanımından kaçınılarak, der�n kazı, dolgu ve kazı �ç�ne betonlama yapılmaksızın, 
mevcut flora ve faunanın korunması esasına göre çalışmaların yapılması” koşuluyla uygun 
bulunduğu �fade etm�şt�r. Ancak bu �fade sunulan aydınlatma projes�n�n, �şletme 
dönem�nde flora ve faunaya zarar ver�p vermeyeceğ� konusunda b�r karar �çermemekte-
d�r. Yalnızca aydınlatma elemanlarının araz�ye montajı sırasındak� �nşaat çalışmalarının 
jeoloj�k yapıya, flora ve faunaya zarar vermemes� koşul olarak koyulmaktadır. Kom�syonun
kararına göre Yavuz Özcan Parkı'nın batısından Atatürk Parkı'nın sonuna kadar uzanan 
falezlerdek� kısmında �se �lk �k� bölgedek� uygulamanın sonuçlarına göre yen�den �nceleme 
ve değerlend�rme yapılacak.

       “�lan.gov.tr” s�tes�nden ed�n�len b�lg�lere göre, 1/12/2020 tar�h�nde yapılan �halen�n 
konusu olan �ş�n n�tel�ğ�, türü ve m�ktarı: “Yavuz Özcan Parkı ve Karaal�oğlu Parkı h�zaların-
dak� falez bandı lokasyonlarına an�masyonlu LED görsel aydınlatma s�stem� kurulmasına 
yönel�k toplam 41 �ş kalem� Elektr�k �şler�nden �baret yapım �ş�” olarak bel�rt�lm�şt�r. 
“�halec�ler.com” s�tes�nden ed�n�len b�lg�lere göre �se: 128 adet d�rek (T�p 1-2-3-4) üzer�nde, 
111 tanes� 300W, 23 tanes� 150W olmak üzere 143 tane LED projektör montajı yapılacaktır. 
Yalnızca aydınlatma değ�l, aynı zamanda renkl� an�masyonların da hedeflend�ğ� anlaşıl-
maktadır. Y�ne aynı kaynaklardan, �halen�n tamamlanmış olduğu, bu yolla �ş yapacak 
firmanın da bel�rlend�ğ� ve �ş�n 10 Mayıs 2021'de tamamlanacağı anlaşılmaktadır.

JEOLOJİ-JEOMORFOLOJİ AÇISINDAN

       Antalya kıyı falezler�, doğuda Lara, batıda �se Konyaaltı Plajı arasında yer alır ve uzunlu-
ğu yaklaşık 13 km'd�r. Konyaaltı Plajı'nın ger�s�nde falezler batıya doğru devam etmekted�r 
ancak günümüzde kumsalın ger�s�nde kalmıştır. Aynı şek�lde doğuda da Lara Plajı ve 
Yamansaz Sulak Alanının ger�s�nde falezler devam etmekted�r. Antalya kıyı falezler�, 
Bergama Krallığı tarafından Attel�a adında �lk büyük yerleş�m�n kurulmasından sonra, 
Roma, B�zans ve Osmanlı dönemler�nde savunma yapıları, den�z fener� ve su değ�rmen� 
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     Antalya falezler�n�n düşeye yakın geometr�s� b�r�nc�l oluşum ve kıyı aşınım mekan�z-
maları sonucu oluşmuştur. Günümüzde tek kanal �ç�ne toplandığından yalnızca Düden 
Çayı olarak den�ze akmasına rağmen esk�den çok sayıda kol üzer�nden ve şelaleler hal�nde 
den�ze akmaktaydı. Bu şelaleler perde şekl�nde akarken kals�yum çökel�m� sonucu düşey 
karbonat perdeler� şekl�nde yapılar ortaya çıkmaktaydı. Den�z sev�yes�ndek� çent�k ve 
d�ğer aşınmalar �se kaya bloğu düşmeler� �le sonuçlandığından ger�ye düşeye yakın sarp 
kaya yüzeyler� ortaya çıkmaktadır. Falez sözcüğü de Fransızcada “d�k kayalık” anlamına 
gel�r. Ayrıca falezler�n den�z sev�yes�nde farklı mekan�zmalarla oluşmuş farklı boyutlarda 
mağaralar bulunmaktadır. Sonuç olarak falezlerde görülen kaya yüzeyler�n�n b�r kısmı 
hareketl� bloklardan oluşmaktadır. Özell�kle yağışlı dönemler�n sonrasında kaya düşmeler� 
veya blok kaymalar gözlenmekted�r (Şek�l 2). Bu b�lg�ler ışığında falez yüzey�ne veya
üstüne yapılan kalıcı uygulamalardan kaçınılması gerek�r. Yaklaşma sınırlarının tekrar 
gözden geç�r�lerek daha ger�ye çek�lmes� gerek�r. Oysa projektörler�n falez yüzey�n� 
aydınlatmak �ç�n, aydınlatma d�rekler�n�n yüzeye yakın b�r yere monte ed�lmes� zorunlu-
dur (proje �ncelend�ğ�nde böyle olduğu görülmekted�r). D�rek hareketl� bloklara denk 
geld�ğ�nde kaya düşmes� sırasında düşen kaya bloğu �le b�rl�kte den�ze düşeb�lecek, kablo 
tes�satı da zarar görecekt�r. Verg� mükellefler�n�n kaynağı boşa harcanmış olacaktır. Ayrıca, 
gece vakt� b�r falez an�masyonu olduğunda �nsanlar falez� göreb�lmek �ç�n en uçtak� kaya 
üzer�ne yönlenecek, olası b�r kaya bloğu düşmes� sonucunda can kaybı oluşab�lecekt�r. 

g�b� yapılar �ç�n kullanılmıştır. Cumhur�yet dönem�ne kadar kent “kale �ç�” olarak b�l�nen 
koyak �ç�nde sınırlı �ken, özell�kle 1980'l� yıllardan sonra tur�zm�n gel�şmes� ve şeh�r nüfusu-
nun artması sonucu, Kale�ç�'n�n batısında ve doğusunda falezler boyunca yapılaşma 
artmıştır.

Şek�l 2. Falezle boyunca gözlenen çok sayıda hareketl� kaya bloğunda farklı tar�hlerde
             gerçekleşen deformasyonlar.

EKOLOJİ AÇISINDAN

       Antalya falezler� zeng�n b�yoçeş�tl�l�ğe sah�p b�r bölgeded�r. Falezler�n büyük b�r bölü-
müne �nsanların ulaşamıyor olması, yalnızca den�ze dönük olup, kent�n ışık k�rl�l�ğ�nden ve 
gürültüsünden uzak olmasının bu çeş�tl�l�ğ�n günümüze kadar korunmuş olmasında etk�s� 
büyüktür.

       Akden�z Ün�vers�tes�'nde 2008 tar�h�nde tamamlanan “Antalya tufa falezler�nde gözle-
nen çent�k ve mağaraların morfoloj�, köken ve b�yoloj� açılarından �ncelenmes�” adlı proje-
de, den�z sev�yes�ndek� b�yoçeş�tl�l�k de çalışılmıştır. Projen�n sonuç raporunda aşağıdak� 
�fade yer almaktadır:
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        “B�yoloj�k açıdan değerlend�r�ld�ğ�nde çent�kler ve mağaralar farklı özell�klerde canlı-
lara substrat oluşturmaktadır. Ortamın yapısı bu bölgelere yerleş�m gösteren canlıları 
bel�rlemekted�r. Özell�kle çent�kler canlılığın örtücülük açısından en yoğun olduğu 
bölgey� oluşturmaktadır. Sıçrayan su �le ıslanan bölgen�n karakter�st�k canlısı Patella sp. 
b�reyler�d�r. Substrat üzer�nde b�r törpü g�b� etk� ederek zem�n�n düzleşmes�ne neden 
olmaktadırlar. Aralıklarla dalga altında kalan bölgen�n karekters�t�k canlıları Corall�na sp. 
veJan�a sp. üyeler�d�r. Zem�n� halı g�b� kaplayarak CaCO3 b�r tabaka oluştururlar. Corall�na 
sp. ve Jan�a sp. b�reyler�nce oluşturulan bu sert tabaka zem�n� dalga etk�s�ne karşı korur. 
Bunların arasında ve çıplak kayaların üzer�nde sert b�r kabuk oluşturan Mod�olus sp., 
Balanussp., b�reyler� bulunur. Zem�nde tutunmak �ç�n açtıkları oyuklarla b�oerozyona 
neden olmaktadırlar. Bu zonda görüldüğü üzere b�yooluşum ve b�yoerozyon aynı anda 
aynı alanda paralel �şleyen süreçlerd�r. Yüzeyden �lk 2-3 metrelere kadar Corall�na sp., 
Amph�roa sp., Hydrol�thon sp., Galaxaurasp.,ve Jan�a sp. b�reyler� dağılım göster�rler. Yer yer 
örtücülük değerler� %70-80'lere kadar ulaşır. Mağara ağızları ve �çler�nde �se Hal�pt�lon sp.,
L�thophyllum sp., Mesophyllumsp. Ve Palmophyllum sp. b�reyler� hakım dağılım göster�r. 
Kalın tabakalar oluşturacak şek�lde zem�n� kaplarlar. Oyuk/mağara g�r�ş� ve �ç�nde 
L�thopagal�thopaga b�reyler�ne sıklıkla rastlanmıştır. Zem�n �ç�nde yuvalanmak amacıyla 
açtıkları 6-7 cm'l�k del�kler �le bölgede en bel�rg�n b�yoerozyona neden olan canlıdır. Yer 
yer b�r metrekarede bulunma m�ktarı 200 adete kadar ulaşmaktadır.” 

       Mart 2012'de Kent Müzes� bünyes�nde yayınlanan "Antalya Karaal�oğlu Parkı Kuşları" 
(Dr. Tamer Albayrak) adlı k�tapta, Antalya falezler�n� de de yaşam alanı kullanan kuş türler�-
ne yer ver�lm�şt�r. Bu türler arasında özell�kle falezlerdek� kayalıklarda yaşayan kuşlar 
Şek�l 3(a-d)'de ver�lm�şt�r. Falezlerde papağan ve muhabbet kuşları kolon�ler�ne rastlan-
makta olup, bu kuşların kafes�nden kaçıp, korunaklı ve kent ger�l�m�nden uzak falezlerde 
kend�ler�ne doğal yaşam buldukları �fade ed�lmekted�r.

a) GÖKDOĞAN b) YALIÇAPKINI c) KAYA GÜVERCİNİ

d) GÖKARDIÇ e) GÖKDOĞAN f) MARTI

Şek�l 3. Antalya falezler�nde gözlenen bazı kuş türler�

       Falezler�n b�l�nen en kalabalık canlı türler�nden b�r�s� de yarasalardır. Yarasalar kolon�ler 
hal�nde gündüzü yüksek b�r yere tüneyerek geç�r�r, hava karardığında �se avlanmaya 
çıkarlar. Işığa çok duyarlı olup, gen�ş dalga boyu aralığında ışığı algılayab�l�rler. Işığa duyarlı 
olması neden�yle b�r yarasa aydınlık ortamlarda henüz gecen�n gelmed�ğ�n� zanneder ve 
b�yor�tm� bozulur. Yarasanın b�yoçeş�tl�l�k �ç�n önem� menüsünde bulunan s�vr�s�nekt�r. Bu 
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       Günümüzde gel�şm�ş ülkelerde kent aydınlatmasına dah� sınırlamalar get�r�lmekted�r. 
Avrupa'dak� yarasa popülasyonunu koruma altına almak �ç�n 1994 yılında b�r anlaşma 
(EUROBATS) �mzalanmış olup, Norveç'ten İsra�l'e, Portek�z'den Gürc�stan'a kadar 37 üye 
ülke bu uçan memel� hayvanların korunması �ç�n b�rl�kte çalışmaktadır. Türk�ye “Sözleşme 
kapsamı �ç�nde toprakları olan ancak henüz �mzalamamış olan ülkeler” başlığı altında yer 
almaktadır. EUROBATS organ�zasyonu “Gu�del�nesforcons�derat�on of bats �n 
l�ght�ngprojects (Aydınlatma projeler�nde yarasaların d�kkate alınmasına yönel�k esaslar)” 
(Şek�l 4-b) adlı b�r yönerge yayınlamış ve aydınlatma projeler�ne sınırlamalar get�r�lm�şt�r. 
Bu sınırlamalar kent �ç� aydınlatmalarında dolaylı yoldan yarasaların etk�lenmemes�ne
dönük olup, doğal b�r kaya ortamın projektör tutularak doğrudan aydınlatılması söz ko-
nusu dah� ed�lmemekted�r (Şek�l 4-c,d). 

bağlamda yarasa varlığı s�vr�s�nek popülasyonu kontrolü �ç�n kaçınılmazdır. 1920'lerde 
Texas (ABD) malar�a salgını neden�yle zor günler yaşamaktadır. Malar�a s�vr�s�neklerle taşı-
nır. Dr. Campbell yaratıcı b�r çözüm bulur: YARASA BARINAKLARI. Şek�l 4-a'dak� kule 
barınaklar yapılır, artan yarasa popülasyonu sayes�nde s�vr�s�nekten ve dolayısıyla malar�a-
dan kurtulur Texas'lılar.

a. b.

c. d.

Şek�l 4. Yarasaların ekos�stemdek� önem� ve aydınlatma sınırlamaları

       Falezlerde gözlenen d�ğer b�r canlı türü de Akden�z foklarıdır (Şek�l 5). Foklara da falez-
ler�n b�rçok yer�nde rastlanılmakta ancak yaşam alanlarının bel�rl� bölgelerle sınırlandığı 
hakkında kes�n b�r b�lg� bulunmamaktadır.
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Şek�l 5. Falezlerde gözlenen Akden�z fokları

     Antalya falezler�n�n karanlık ve �nsanlarca ulaşılamaz n�tel�kte olması sonucu yoğun 
doğal yaşam gözlenmekted�r. Herhang� b�r aydınlatma projes� hazırlanmadan önce konu-
sunda uzman çok d�s�pl�nl� b�r ek�p tarafından tüm flora ve fauna ortaya konmalıdır.  Bu
�şlem tamamlandıktan sonra aydınlatmada kullanılması planlanan projektörler�n yaydığı 
ışığın fiz�ksel büyüklükler� (frekans, ampl�tüd, elektromanyet�k alan vb) ortaya konmalıdır. 
B�r sonrak� aşamada �se bu fiz�ksel etk�ler�n her b�r canlı türünün yaşam alışkanlıkları (bes-
lenme, d�nlenme vb) üzer�ne vereceğ� zararlar bel�rlenmel�d�r. Doğanın kapalı b�r s�stem 
olduğu, b�r canlı türünün ortamı terk etmes�n�n o canlıya bağlı yaşayan (doğrudan 
beslenme ve dolaylı) d�ğer canlıları da etk�leyeceğ� hesaba katılmalıdır.  
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TASARIM-ESTETİK AÇISINDAN

       Ülkeler ve kentler �ç�n öyle değerler vardır k�, yeter�nce korunmadığında hızla yok ol-
maya, ger� get�r�lemeyecek noktaya ulaşırlar. Antalya kara ve kıyı falezler� de m�lyonlarca 
yılda oluşmuş dünyada ender görülen b�r doğa har�kasıdır. Antalya'yı Antalya yapan doğal, 
tar�h� ve kültürel değerler�n başında gelmekte olup, kent�n k�ml�ğ�n�n vazgeç�lemez öğe-
ler�nden b�r�s�d�r. Bugün eğer bu kente 15 m�lyonun üstünde tur�st gel�yorsa bunun 
başlangıç neden�n�n falezler olduğu kuşkusuzdur. 20 yy başından �t�baren başlayan kent-
sel gel�şme önce kara falezler� üzer�nde baskı oluşturmuş, geçen 70-80 yıllık sürede kara 
falezler� yanlış yerleşme kararları ve planlamalarıyla neredeyse yok olmuştur. 12 Eylül 1980 
darbes�yle b�rl�kte kıyı falezler� üzer�nde yapılaşma baskısı artmış, doğal s�t alanları 
daraltılmış, yapı yoğunluğu ve yüksekl�kler� arttırılarak kısa sürede falezler üzer�nde 
k�rlenme, zem�nde baskı ve s�luette olumsuzluklar yaşanmaya başlamıştır. Günümüze 
gel�nd�ğ�nde bu sorunların devam etmekte olduğu, �mar barışı, s�t statüsünün değ�şt�rme-
s� g�b� yen� müdahaleler �le kıyı falezler�n�n de olağanüstü b�r yok olma baskısı altında 
kaldığı görülmekted�r. Bu nedenlerle falezlerle �lg�l� yapılacak en ufak b�r eylem �ç�n çok 
boyutlu düşünmek, tartışmak, kentl�y� b�lg�lend�rmek ve görüşünü almak zorunluluktur. 

       Yapılacak ışıklandırma öncel�kle b�r tasarım eylem�d�r. Her tasarım, başta estet�k değer-
ler olmak üzere evrensel ver�ler ve kurallar üzer�ne oturmaktadır. Bu kurallar günümüzden 
çok önceye, ant�k dönem düşünürler�ne kadar uzanmaktadır. MÖ yaklaşık 90 �le 20 yılları 
arasında yaşamış olan tar�h�n �lk yazılı m�marlık k�tabının sah�b� V�truv�us'un k�tabındak� şu
3 kel�mey� hatırlamak gerek�r: Ut�l�tas, F�rm�tas, Venustas. Bugünde geçerl�l�ğ�n� koruyan 
bu 3 kel�men�n açılımı: İşlevsell�k ve gerekçe, sağlamlık, güzell�kt�r. 

       Yapılacak tasarımın öncel�kle b�r gerekçes� ve �şlev� olmalıdır.  Antalya Büyükşeh�r Bele-
d�yes�, gerekçe olarak Antalya'ya gece uçağıyla gelen 20 m�lyon yerl� ve yabancı tur�st� ışıl 
ışıl görüntülerle karşılamak olarak gösterm�şt�r. Ancak falezler�n tamamı yukarıda açıkladı-
ğımız nedenlerle tamamen yapılaşmış, yapılar, yapıların çevres�, falezler üstüne ve önüne 
ulaşan tes�sler�n aydınlatılması neden�yle zaten tam b�r ışık sel� �ç�nded�r. Asıl problem 10 
km'y� aşkın kıyı bandında b�rkaç km daha, üstel�k yanardöner aydınlatmayla ışık k�rl�l�ğ�n� 
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       Fırtına, dalga, tuzlu su vb. etk�ler neden�yle aydınlatma elemanlarının (D�rek, ka�deler, 
kablolar vb.) sağlamlığı göz önüne alındığında bu elemanların büyük ebatta olacağı ve fa-
ezler�n önünde yen� endüstr�yel yapı elemanları olarak yer alacağı göz önünde tutulmalı-
dır. Doğal yapıya aykırı bu elemanların falez üzer�ne bırakacağı gölgen�n de olumsuz b�r 
etk� yapacağı açıktır. 

       Beled�ye tarafından yapılan sunumda aydınlatmanın farklı renkler�n an�masyon �le b�r-
l�kte tasarlandığı anlaşılmaktadır. Günümüz teknoloj�s� �le geçen dönem beled�yes�n�n 
gerçekleşt�rd�ğ� Boğaçayı aydınlatması b�r örnekt�r. Moda olan bu aydınlatma s�stem� 
acaba kente daha �lk gel�şte bu kent�n b�r tar�h ve kültür kent� olduğu �zlen�m� m� verecek-
t�r, yoksa yanan sönen soğuk renkl� LED ışıklarla kente �stemeden de yen� yapay k�ml�kler 
m� çağrıştıracaktır?

       Her nedense 2000'l� yılların başından ber� falezler� aydınlatma �steğ� yerel yönet�c�ler�n 
hep merakı olmuştur. Acaba bu merak falezler� yanlış kararlarla hoyratça bozan kend�s�n-
den öncek� yönet�c�ler�n, ayıbını örtmekten m� kaynaklanmaktadır? Kent� güzelleşt�rmek 
elbette hem yerel yönet�c�ler�n hem de tüm kentl�n�n öncel�kl� görev�d�r. Ancak estet�k 
ded�ğ�m�z güzell�ğ�n kurallarına aykırı olmadan. 

PLANLAMA AÇISINDAN

       Antalya �l� merkez kent gel�şme alanı �çer�s�nde kalan falezler Gayr�menkul Esk� Eserler 

ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 9.06.1979 gün ve A-1722 sayılı kararı �le doğal s�t alanı olarak 

bel�rlenm�şt�r. Konyaaltı Falezler�n Doğal S�t Alanının Yüksek Kurulun 19.04.1996 gün ve 

433 sayılı “Öncek� Dönemlerde Alınmış Kurul Kararlarında Ortaya Çıkan Noksanlıkların 

G�der�lmes� Amacıyla Kararların Koruma Kurullarında Yen�den Değerlend�r�lmes�”ne İl�şk�n 

�lke kararı uyarınca değerlend�r�lmes� sonucunda; Antalya kent�n�n en öneml� fiz�ksel 

oluşumlarından b�r� olan falezler�n doğal dokusu �le korunması ve gelecek kuşaklara da 

aktarılmasının sağlanması amacıyla “1. Derece Doğal S�t Alanı” olarak bel�rlenmes�ne 

karar ver�lm�şt�r. Antalya �l�, Muratpaşa �lçes� sınırları �çer�s�nde bulunan Muratpaşa-Konya-

altı Falezler� Doğal S�t Alanının koruma statüsünün yen�den değerlend�r�lmes� sonucunda 

alanın “Kes�n Korunacak Hassas Alan” olarak tesc�l ve �lan ed�lmes�ne, 8.06.2020 tar�hl� 

2629 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 109'uncu 

maddes� gereğ�nce karar ver�lm�şt�r.

       Kes�n Korunacak Hassas Alanlar: Kaynak değerler�n�n korunması �ç�n; alan kullanımı 
ve alana tüm etk�ler�n sınırlandırıldığı, gerekt�ğ�nde �nsanların bölgeye g�r�şler�n�n engel-
lend�ğ�, b�l�msel araştırmalar, eğ�t�m ya da çevresel �zleme amacıyla özel önlemler alınarak 
korunacak kara, su, den�z alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı �le �lan ed�lerek yapı yasağı
get�r�len mutlak korunması gereken alanlardır. Flora, fauna ve bunlara a�t hab�tatlar �le 
topografya ve s�luet etk�s�n� bozab�lecek h�çb�r eylemde bulunulmayacağı açık olarak �fade 
ed�lm�şt�r. 

        Söz konusu falezler�n ışıklandırılması projes� bu alanlarda bulunan flora, fauna ve bun-
lara a�t hab�tatlar �le s�luet etk�s�n� bozab�lecek unsurlar �çermekted�r. Aynı zamanda 
Falezler�n “hassas korunması” ve gerekt�ğ�nde �nsanların bölgeye g�r�şler�n�n engellenmes� 
gereken b�r alan olması gerekt�ğ� bel�rt�l�rken aydınlatma projes�yle daha çok �nsan 
yoğunluğunu çekerek bölgedek� flora ve faunanın yaşam alanlarına ve ortamlarına zarar 
verme r�sk� taşımaktadır. Aydınlatma ek�pmanlarının falezlere uygulanması esnasında 
betonlaşmaya ve çevresel b�r r�sk� de beraber�nde get�recekt�r. Planlama ve tasarım kr�ter-
ler� bakımından aydınlatılacak alanlar falezler�n üstü değ�l, �nsan yoğunluğunun olduğu ve 
güvenl� alanlar oluşturulması gereken park alanları ve yaya alanları olması gerekmekted�r. 

arttırmak olmamalı, bu k�rl�l�ğ� çözecek çalışmalar başlatılmalıdır. 

       Planlamanın en öneml� unsurlarından b�r� “Planlamaya katılım” �lkes� oluşturmaktadır. 
Söz konusu aydınlatma projes� kent�n en öneml� ve hassas alanında, kent�n k�ml�k öğes� 
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olan falezler üzer�nde ve kent merkez� olarak �fade edeb�leceğ�m�z b�r bölgede başlanıl-
ması düşünülmekted�r. Böyles�ne göz önünde b�r alan �ç�n oluşturulacak projeler�n mutla-
ka �hales� yapılmadan önce bu konuda uzman s�v�l toplum kuruluşlarına, meslek odalarına 
ve b�l�m �nsanlarına danışılması ve ortak b�r akılla bu projeler�n hayata geç�r�lmes� projele-
r�n başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Geçm�ş deney�mler gösterm�şt�r k� kent 
d�nam�kler�yle b�rl�kte ortak akılla hareket ed�lmeden yapılan yapay müdahaleler kentl� 
tarafından a�d�yet duygusunun gel�şmemes�ne ve projeler�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlan-
mamasına neden olmaktadır.

        Günümüzde dünya gündem�nde en çok tartışılan konuların başında “�kl�m değ�ş�kl�ğ�-

ne” �l�şk�n sorunlar gelmekted�r. B�reyler ve yerel yönet�mler; �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda 

daha duyarlı olmaya ve kent yönet�c�ler� �kl�me duyarlı planlama çalışmaları yapmak 

zorundadır. Özell�kle, kentsel alanda planlama ve tasarım aşamasında enerj�y� etk�n kulla-

nan, ekoloj�k denge ve çeş�tl�l�ğ�n� sağlamış, düşük karbonlu kalkınma prens�pler�n� 

uygulayan kentsel mekanları oluşturma çabası �ç�nde olunmalıdır.

SONUÇ:

       Falezler gerek fiz�ksel oluşumları �le gerekse doğal dokusu �le kent�n en öneml� k�ml�k 
öğes�n� oluşturmaktadır. Planlamada mutlak korunması gereken b�r alandır. Kent�n daha 
ac�l çözülmes� gereken konuları dururken bu ışıklandırmanın doğal dengeye, ekos�steme,
kente ve kentl�ye ne g�b� b�r “faydası” olacağının sorgulanması gerekmekted�r. 

       Eğer kent�n k�ml�ğ�ne katkı sağlamak ya da falezler�n b�raz el� yüzü düzelt�lmek �sten�-
yorsa, falezler üzer�nde, doğaya zarar veren her türlü yapılaşmaların önüne geç�lerek 
korunması sağlanmalıdır. Falezler�n ışıklandırılması konusunda katılımcı anlayıştan uzak, 
kent d�nam�kler�yle tartışmadan, �lg�l� b�l�m kurullarının görüşler� alınmadan proje kes�nl�k-
le uygulanmamalıdır.

YAMANSAZ SULAK ALANININ KORUMA ALANI TANIMININ DEĞİŞTİRİLMESİ
HAKKINDA GÖRÜŞ (10.06.2021)

       4.6.2021 tar�h�nde Antalya Kent Konsey� Altyapı, İmar ve Planlama, Çevre, Afetler ve 
Kr�z, Tarım Çalışma Grupları ortak b�r toplantı gerçekleşt�rerek, 8.5.2021 günü Resmî 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g�ren Yamansaz koruma statüsünün "kes�n korunacak 
hassas alan" ve "n�tel�kl� doğal koruma alanı" olarak tesc�l ed�lmes�ne da�r karara �l�şk�n 
değerlend�rmeler yapmıştır. Buna göre; 

1.  Yamansaz, traverten ak�fer�nden drene olan çok sayıda doğal kaynak �le beslenen 
   b�r sulak alandır. 80'ler�n sonuna kadar doğal yapısı bozulmadan kalab�lm�şken, 
     sulak alanın batısında b�r kısım �mara açılmış, kuzey bölümde kaçak yapılar yapılma-
     ya, tarımsal faal�yetlere başlanmıştır. 90'ların başında yüzölçümü daraltılarak da olsa 
    sulak alan tabanı 1. derece s�t alanı �lan ed�lm�ş, nazım �mar planına �şlenm�ş, kuzey 
    bölümde b�r alan botan�k bahçe olarak tanımlanmıştır. Sulak alanın bu özell�ğ�n� ve 
    özgünlüğünü ortadan kaldıran b�l�msel b�r ver� olmamasına karşın �şgaller� koruma 
   amaçlı olarak sınırların yen�den bel�rlend�ğ� ve statüde değ�ş�kl�ğe g�d�ld�ğ� görül-
     mekted�r.

2.  Bu doğal yapının  zaman �ç�nde, botan�k bahçe olarak tanımlı alanda başlayan kaçak 
    yapılaşma, b�r�nc� derece s�t alanı �ç�ne de nüfuz etm�ş olmasına rağmen, mevzuatı-
    mız gereğ� etk�n b�r engellemeyle karşılaşmadığı b�l�nmekted�r. Dahası bu sulak ala-
    nımızda defalarca kuşkulu yangınlar çıkmış, çoğu zaman sazlık alan yanıp tükenene 
    kadar bu yangınlara karşı gerekl� önlemler alınmamıştır.

3.   İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne d�renç oluşturan sulak alanların su hac�mler�n�n korunması, üze-
  r�nde tarımsal ve hayvancılık faal�yetler�n�n sonlandırılması 30971 sayılı Resmî 
  Gazete'de yayınlanan 'Doğal S�t Alanlarının Koruma ve Kullanma Koşulları İlke 
    Kararı'nın gereğ�d�r.  Yamansaz, kuraklık ve taşkın g�b� afetler �ç�n rezerv alan görev� 
    göreceğ� d�kkate alınmalıdır.
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4.  Yamansaz sulak alanı rehab�l�te ed�ld�ğ�nde, göçmen kuşların gözlenmes� amacıyla 
    tur�zm faal�yetler�ne öneml� b�r alternat�f ve katkı sunmuş olacaktır. Sulak alan �ç�ne 
    yapılmış kaçak yapıların korunması �se, Antalya �ç�n hayat� önem taşıyan tur�zme yö-
    nel�k caz�be alanı oluşturma koşullarına zarar verm�ş olacaktır. 

5.  8.5.2021 tar�hl� kararnamede b�r�nc� derece s�t alanı yer�ne muad�l kavram olan “Ke-
    s�n korunacak hassas alan” olarak �lan ed�len alanın sınırlarının esas olarak  mevcut 
    kaçak yapıların varlığı neden�yle öneml� oranda daraltılmış olduğu gözlenmekted�r. 
   “N�tel�kl� Doğal Koruma Alanı” olarak göster�len alanın b�r kısmı geçm�şte botan�k 
    bahçe olarak tanımlanan ve kaçak yapılaşmaların yoğunlaştığı alandır. Son yıllarda 
    bu alanı �şgal eden kaçak yapılaşmalar b�r�nc� derece s�t alanına da yayılmıştır. İlan 
     ed�len kes�n korunacak hassas alan sınırının bu kaçak yapıların sonundan, d�ğer b�r 
    �fade �le bu kaçak yapıların varlıklarını sürdürmek üzere bel�rlenmes� doğal yapıya 
     aykırılık oluşturmaktadır.

6.  Kararname �le yapılan sınır ve tanım değ�ş�kl�ğ� sonrasında sulak alan yüzölçümünde 
   b�r küçülme ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, s�t alanı statüsündek� b�r sulak alan üzer�ne 
   yapılan kaçak yapılar �ç�n dolaylı af uygulanmış olmaktadır. Bu kaçak yapıların orta-
  dan kaldırılması, sulak alanın bu bölümler�n�n esk� hal�ne dönüştürülmes� beklen-
   mekted�r.

7.  Antalya Kent Konsey� olarak, Yamansaz koruma alanı sınırlarının, mevcut bulunan 

    esk� tar�hl� hava fotoğrafı, uydu görüntüsü g�b� ver�lerle kanıtlanan esk� doğal koşul-

    ları esas  alınarak, kuş göç yolları, sulak ve karasal alanda yaşayan canlılar da d�kkate 

    alınarak tekrar değerlend�r�lmes�n� talep ed�yoruz. 

YANGINLAR VE TEDBİRLER (06.09.2021)

       Orman yangınlarının sayısının b�r anda bu kadar artmasının pek çok olası neden� var. 
D�ğer Avrupa ülkeler�nde de benzer� b�r olduğu d�kkate alınınca yerel koşullardan çok en 
azından bölgesel hatta küresel nedenler öne çıkıyor. Adına küresel �kl�m değ�ş�m� de d�ye-
b�leceğ�m�z b�r neden �ler� sürüleb�l�r. En azından Antalya'da yaklaşık b�r hafta süren 
yüksek sıcaklık dereceler� k� bu yıllık ortalamaların 4-5 derece üzer�nde �d�. kurutucu rüz-
gârlar (yerel adıyla Poyraz) yangın mevs�m�nde öngörüleb�l�r tar�hlerde bel�rl� sürelerle 
(3-7 gün) eserler ve büyük yangınlara neden olab�l�rler. Bu nedenle ortalamalar üzer�nde-
k� sıcaklık dereceler� (40-42) �le kurutucu rüzgârların hâk�m olduğu dönemle çakışmış 
olması temel neden olarak göster�leb�l�r. Türk�ye'de ormanları yangınlardan korumak �ç�n 
etk�n b�r planlama olduğunu düşünülmüyor. Plan olab�l�r, ancak bu planı etk�n b�ç�mde 
uygulama becer�s�ne sah�p olmak çok daha öneml�d�r. Uygulamada her alanda ne büyük 
b�r kargaşanın yaşandığı ekranlardan ve yetk�l�ler�n açıklamalarından açıkça gözlend�. 
1994 yılı Gel�bolu Yarımadası M�ll� Parkı yangınından ber� pek çok yangın hakkında yazıl-
mış raporlardan da anlaşılacağı üzere bunun h�ç de yen� b�r şey olmadığı maalesef söyle-
neb�l�r. Bu, hem OGN bünyes� �ç�nde ve hem de OGM d�ğer kurumlar ve s�v�l tolum arası 
�l�şk�ler �ç�n de geçerl�.

       Orman yangınlarını önlemek �ç�n öncel�kl� konu çıkış neden� olarak (%90) �nsanın gös-
ter�ld�ğ� b�r konuda OGM'n�n yapması gereken �lk �ş �nsana �l�şk�n konuları öncel�k vermes� 
beklen�rken, bu konuda çok zayıf olmasıdır. Bütçe kaynaklarında �nsanın ve dolayısıyla 
toplumun duyarlığı ve b�l�nç düzey�n�n artırılmasına çok sınırlı kaynak ayrılırken hel�kop-
ter ve uçak kullanımı �ç�n bütçe kaynaklarının 1/3 ünden fazla kaynak ayrılmış olmasıdır.
Bu OGM'n�n yangınların çıkmasını önlemeye değ�l, çıkan yangınları söndürmeye odaklan-
dığını ortaya koymaktadır. OGM h�ç gec�kmeden, en gen�ş anlamıyla, s�v�l toplumun 
desteğ�n� kazanma stratej�s�ne geçmel�d�r. İtfa�ye hortumunu sırtlamış genç kızlarımız, pet 
ş�şelerle alevlere meydan okumaya çalışan del�kanlılarımız bu desteğe ne denl� gönüllü 
olduklarını ortaya koymuşlardır. OGM'n�n bunu göremem�ş olması yangınlarda serg�led�ğ� 
dağınıklığın da temel neden�n� açığa vurmaktadır. İnsan, �hmal ya da d�kkats�zl�k sonucu 
yangın �ç�n gerekl� �lk kıvılcımı sağlar. Bu kıvılcımın ateş alab�lmes� �ç�n kolay tutuşab�len 
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       Önley�c� tedb�r ya da tekn�k olarak yangına d�rençl� orman kurma �lkeler� yayınlanmış 
(199), ancak uygulamaya aktarılmamıştır. Konusunda uzman k�ş�ler,  topografya ve �kl�m 
koşullarını d�kkate alarak yangını nerede durdurab�lecekler�n� (genell�kle sırtlar) öngöre-
rek, orada yanıcılardan tem�zlenm�ş şer�tler açılmasını ve şer�tler�n uçak ve hel�kopterlerle 
ıslatılarak etk�nl�kler� artırılarak, yangının önünü alab�l�rler. Bu çok daha bas�t, ucuz ve 
güvenl� yoldur.

       Yaşadığımız çok ş�ddetl� yangınların su atılarak söndürüleb�lmes� mümkün değ�ld�r. Bu 
yangınlar, kend� kend�ler�n� yöneteb�len, kend� �kl�mler�n� yaratab�len üç boyutlu yangın-
lardır ve her b�r saatte H�roş�ma'ya atılmış atom bombasının açığa çıkardığı enerj�n�n 
yaklaşık altıda b�r� kadar enerj� açığa çıkarırlar. 

�nce kuru yanıcıların (kuru �bre, kuru ot, yaprak �nce dal-1-2mm) varlığı gerek�r k� orman-
larımız bu bakımda oldukça uygun ortamlar sunarlar. Bu tür yanıcıların yol kenarları g�b� 
r�sk�n yüksek olduğu alanlardan uzaklaştırılması durumunda yangın çıkma olasılığı %80 
oranında azaltılab�l�r, bu konuda gerçekleşt�r�lm�ş ve yayınlanmış çalışmalar vardır. Bu 
çalışmanın daha kalın kuru yanıcıları da kapsayacak şek�lde gen�şlet�lmes� yangınların 
ş�ddet�n�n düşmes�ne (%80) neden olur. OGM yanıcı yönet�m� adı ver�len bu çok ucuz, 
uygulanması kolay yöntem� h�ç uygulamamıştır. Çok farklı noktalarda ve çok ş�ddetle 
yanan yangınlara maruz kalmamızın temel neden� budur.

        Yangının henüz külü b�le soğumadan fidan d�k�m� �ç�n alanın dozer ve kepçelerle dar-
madağın ed�lmes�, yangının kend�nden çok daha büyük b�r felaket olur. Doğaya kend�n� 
yen�leyeb�lmes� �ç�n b�r yıl şans ver�lmes� en uygun durumdur. Kızılçam da mak� de yangı-
larla baş edeb�lmey� b�zden çok �y� b�l�rler. Bu bekleme süres� �ç�nde alan uzmanlar tarafın-
dan �ncelenmel�, doğanın desteğe �ht�yacı olduğu yerler bel�rlenerek buralarda tohum 
takv�yeler� yapılmalıdır. Yanan ormanlar kend�ler�n� büyük ölçüde (%50-60) yen�leyeb�le-
cekt�r. Süre sonlarına doğru doğanın destek �sted�ğ� yerlerde doğayı tahr�p etmeden
 fidanlar d�k�leb�l�r.

       Bu ormanlar ve mak�l�k alanlar m�lyonlarca yıldan ber� bel�rl� aralıklarla yangınlara ma-
ruz kalmışlar ve kend� varlıklarını sürdüreb�lmen�n yollarını öğrenm�ş ve genet�k hafızala-
rına kaydetm�şlerd�r. Sadece b�tk�ler değ�l,  orman �ç�nde ormanla b�rl�kte yaşayan tüm 
hayvanlar da aynı ekoloj�k uyumu gösterm�şlerd�r. Yanan alanlarda yangın neden�yle 
hayatını kaybetm�ş hayvanlara çok nad�ren rastlanır. Büyük memel�lerde b�le oran %0,2-3
c�varındadır. Bu konuda uluslararası b�l�msel yayınlarda destekley�c� ver�lere ulaşılab�l�r. 
Yangın sonrası koşullarda yanan alanda �ler� sürülen�n aks�ne b�yoloj�k çeş�tl�l�k (1-10 yıl) 
artar. Hayvan popülâsyonunda da yangın sonrası 2-3 m�sl� artış gözleneb�l�r.

        Yangından �k� hafta sonra bazı b�tk�ler�n �lk sürgünler� alanı yeşertmeye başlar. Bu ara-
da kuşlar ve kaçan hayvanlar da alana dönmeye başlarlar. Önümüzdek� �lkbaharda alan 
çok renkl� ve çeş�tl� b�tk�lerle farklı b�r görüş serg�leyecekt�r. B�tk�ler gelm�şse hayvanlar da 
mutlaka gel�r.

       Kızılçam ormanlarında b�yoloj�k çeş�tl�l�k özell�kle �lk 3-5 sene çok artar, zamanla azalır. 
Mak�l�k alanlarda öneml� b�r değ�ş�m olmaz. Mak� elemanlarının çoğu sürgünle gençleşt�k-
ler� �ç�n yangından öncek� yapı, yangın sonrasında da devam eder. Yangın neden�yle açık 
kalan alanlarda çeş�tl�l�k artar, bunun neden� toprakta yangını bekleyen tohumların ç�m-
lenme fırsatı bulmalarıdır.

       Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le orman yangınları arasında doğrudan b�r �l�şk� olmayab�l�r. 
İkl�m�n değ�şeceğ� konusunda öngörüler olsa da, ormanları yönetmekle yükümlü olanlar 
çalışmalarını bu ver�ler� d�kkate alarak planlamalıdır. Eğer sıcaklık 1,5 derece artacak, hor-
tumlar oluşacak, fırtınalar ş�ddetlenecek �se yönet�m kararları ve buna �l�şk�n uygulamalar 
bu gerekçelere göre planlanmalıdır. Ormanlar yanıyor ne yapalım küresel ısınma var 
demek mühend�sl�k nosyonuna uygun değ�ld�r. Japonların depremle b�rl�kte yaşamayı 
becereb�lmeler� örneğ�nde olduğu g�b�.

     Sonuç olarak; orman yangınları (buna sel, deprem, salgı, vb. olumsuzlukları da dâh�l 
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ed�leb�l�r) �le b�rl�kte yaşamayı her yönüyle becereb�len, orman yangınlarına uyumlu, 
yangın önces�, yangın sırası ve sonrasında ney�, n�ç�n ve nasıl yapacağını b�len b�lg�l� ve 
b�l�nçl� b�r topluluk oluşturmak zorundayız. OGM'n�n de s�v�l toplumun da öncel�kl� konu-
su bu olmalıdır.

LARA KUMUL ORMANI ALANININ KORUMA STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
TALEBİNE YÖNELİK RAPOR (22.09.2021)

    Lara Kumulları sah�p olduğu doğal değerler� �le Antalya kent yerleş�m� �ç�n öneml� 
potans�yele sah�p b�r ekos�stemd�r. Buna rağmen, doğal değerler� ger� plana atılarak ve 
araz� değer� ön plana çıkarılarak uzun yıllardır yerel ve merkez� yönet�mler�n ve yatırımcı-
ların d�kkat�n� çekmekted�r. Bu alan üzer�nde uzun yıllar tartışmalar süregelmekted�r.

     Lara kumulları Antalya kent yerleş�m alanının doğu ucunda, merkeze 12km uzaklıkta
ve den�zden 200-250 m uzaklıkta ve den�ze paralel  olarak uzanan, yaklaşık 1  (b�r)  km de-
r�nl�ğ�nde, 3,7 km uzunluğunda ve 340,84 ha' lık çam ormanı �le kaplı, �ç�nde yaklaşık 
30ha' lık özel mülk�yet bulunan b�r alandan oluşmaktadır (Şek�l 1). 

Şek�l 1. Lara Kumullarının Konumu ve yakın çevres�ndek� doğal yeş�l alanların
    yerleş�m alanları �le �l�şk�s�.

       Lara kumsalını oluşturan malzeme uzun mesafeden ve düşük eğ�ml� b�r araz�den ta-
şındığından kıyıya ulaşan malzeme �nce tanel�, yuvarlağa yakın ve eş�t tane boyutlarında-
dır. Egemen rüzgâr den�zden esmekte ve kumları �ç bölgeye taşıyarak kıyı kumullarının 
oluşumu sağlanmaktadır. Kumul üzer�ndek� ağaçlar kum taşınımı �ç�n engel oluşturdu-
ğundan ağaç çevres�nde kum b�r�k�r. Gövdes� kuma gömüldükçe ağacın boyu uzar, bu 
sırada kum b�r�k�m� de devam eder. Bu yarış sonucunda üzer�nde ağaçlar olan kum tepe-
ler� oluşur (Şek�l 2).

Şek�l 2. Lara kumullarının havadan görünümü (büyük fotoğraf), b�r kumul
 tepes�n�n kes�t� (küçük fotoğraf).
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       Şek�l 3'de Lara kumullarında 1984-2021 arası değ�ş�m görülmekted�r. 80'l� yıllara kadar 
Aksu Çayı'na kadar olan kıyı kes�m� tümüyle doğal halde korunmuş kumul morfoloj�s�ne 
sah�pt�. 2000'l� yılların başında Kundu kes�m�ndek� kumullar üzer�ne oteller yapılmaya baş-
landı ve bu süreçte kumullar tahr�p ed�lerek otel alanı veya çevre düzenlemes� hal�ne 
dönüştürüldü. Günümüzde Kundu kes�m�n�n tümüyle tur�zm tes�sler�yle dolduğu görül-
mekted�r. TRT yerleşkes�n� de �ç�ne alan batıda Lara kes�m� �se günümüzde kumul ormanı 
n�tel�ğ�nded�r. 

Şek�l 3. Lara kumullarında 1984-2021 arası değ�ş�m

       Lara Kumul Ormanı Alanına �l�şk�n  Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın 13.03.2020 tar�h ve 
…E.54324 sayılı yazısında; 

• Antalya I No.1u Tab�at Varlıklarını Koruma Bölge Kom�syonunun 04.10.2019 tar�hl� ve 
  104 sayılı kararı �le  “2. Derece Doğal S�t Alanının koruma statüsünün "N�tel�kl� Doğal Ko-
   ruma Alanı” olarak tesc�l ed�lmes�n�n uygun..” görüldüğü,

• Söz konusu tesc�l kararının “ 06.01.2020 tar�hl� ve 2713 sayılı Bakanlık Makamı Oluru �le 
   onaylanmış olup 29.02.2020 tar�hl� ve 31054 sayılı Resm� Gazete' de yayımlanmış..” oldu-
  ğu bel�rt�lm�şt�r.

  Böylel�kle alanın Doğal S�t Alanlarına �l�şk�n mevzuat değ�ş�kl�ğ� kapsamında 2. Dere-
  ce Doğal S�t Alanı koruma statüsünden "Doğal S�t; N�tel�kl� Doğal Koruma Alan” 
  statüsüne dönüştürüldüğü görülmekted�r (Şek�l 4).

  19 Temmuz 2012 tar�h ve 28358Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan Korunan Alanla-
  rın Tesp�t, Tesc�l Ve Onayına İl�şk�n Usul Ve Esaslara Da�r Yönetmel�k'�n “N�tel�kl� 
  doğal koruma alanlarının ayırt ed�c� özell�kler�” başlıklı MADDE 8- de  bu alanların;

• “Doğal yapısı değ�şmem�ş veya az değ�şm�ş, modern yaşam ve öneml� ölçüde �nsan faal�-
  yetler� tarafından etk�lenmem�ş, doğal süreçler�n hâk�m olduğu, koruma amaçlarına 
   uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak 
   doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şek�ller�n�n korunduğu kara, su, den�z alanları” ol-
   duğu (1.fıkra),

•  “Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları har�ç tarım, kültür balıkçılığı har�ç balıkçılık faa-
   l�yetler� ve alanın doğal yapısı �le uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günüb�rl�k faa-
  l�yetler�n yapılab�ld�ğ� alanlardır. Alanın doğal özell�kler�n�n devamlılığı �ç�n halkın bu 
   alanlara er�ş�m�n�n uygun sev�ye ve şek�lde tutulması esas” olduğu (2.fıkra),

•  Doğal karakter�n� korumuş, özgün ekos�stem yapısına sah�p bu alanların aşağıdak� 
   karakterler� �çerd�ğ� bel�rt�lmekted�r (3.fıkra); 

“Modern yaşam ve öneml� �nsan faal�yetler� tarafından etk�lenmem�ş, kırsal yaşam özell�k-
 ler� taşır….
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Doğal alanların ekoloj�k bütünlüğünü sağlar…
Aşırı derecede ve uygunsuz �nsan kullanımı ve mevcud�yet�nden uzaktır…
 Yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme g�b� hayat� �ht�yaçlarını tem�n edeb�le-
ceğ� uygun yaşama şartlarını sağlar….
B�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�, ekoloj�k süreçler�, ekos�stem h�zmetler�n�, ekoloj�k barınakları muhafaza 
eder ve �kl�m değ�ş�kl�kler�ne tampon sağlar…
Peyzaj değer� yüksekt�r”.

Şek�l 4. S�t Alanı Yönet�m S�stem�'ne göre Lara Kumul Ormanı'nın koruma statüsü
(https://says.csb.gov.tr/c�t�zen) 

       Lara Kumullarının koruma statüsü �ç�n olası d�ğer b�r seçenek olan “Kes�n korunacak 
hassas alan” tanımı �se aşağıda ver�lm�şt�r: 

      “Kes�n korunacak hassas alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sah�p tür, hab�tat ve eko-
s�stemler� bünyes�nde barındıran, b�yoloj�k, jeoloj�k ve jeomorfoloj�k özell�kler� açısından eko-
s�stem h�zmetler�ne katkı sağlayan, �nsan faal�yetler� sonucu bozulma veya tahr�p olma r�sk� 
yüksek olan, b�tk� örtüsü, topografya ve s�luet�n korunması ve gelecek nes�llere aktarılması ge-
reken kara, su ve den�z alanları.”

       Bu tanım değerlend�r�ld�ğ�nde Lara Kumul Ormanı'nın “Kes�n korunacak hassas alanlar” 
tanımına daha uygun olduğu görülmekted�r. Alan “Kes�n korunacak hassas alan” �lan ed�l-
d�ğ�nde, “b�yoloj�k, jeoloj�k ve jeomorfoloj�k özell�kler� açısından ekos�stem h�zmetler�ne katkı” 
sağlayacaktır. Oysa alan üzer�nde herhang� b�r yerleş�m bulunmamaktadır. Başka b�r de-
y�şle, “yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanması” söz konusu değ�ld�r. 
Alan �ç�nde özel mülk�yetl� alanlar mevcut olup tarım yapılmakla b�rl�kte (Şek�l 5) sah�pler� 
alan dışında yaşamaktadır. Bu tapular da sorgulanab�l�r. Bu tapulu alanlarda b�r süre tarım 
yapılmasa alanın d�ğer kes�mler�ndek� kumul ormanı jeomorfoloj�s�ne tekrar kavuşacağı 
açıktır. 

Şek�l 5. Lara Kumul Ormanı'nın �ç�nde tarım yapılan alanlar
(https://parselsorguçtkgm.gov.tr/)
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       Yukarıda ver�len b�lg�ler ışığında, sürdürüleb�l�r ve uzun dönem koruma stratej�s� ola-
rak alanın koruma statüsünün “Kes�n korunacak hassas alanlar” kapsamına alınmasının 
daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Lara kumul alanının koruma statüsünün yen�-
den değerlend�r�lmes�n� talep ed�yoruz.

GERONTOLOJİ VE ŞEHİR
Alzhe�mer Hastası Yaşlılar İç�n Mahall� Gündüz Bakım ve Mob�l Bakım H�zmetler� 

YUKENT Projes� (Kasım 2021)
ÖNSÖZ

       Antalya, doğal kaynaklarını cömertçe tüketen, yaşlanan toplumuna aynı cömertl�ğ� 
göstermeyen kozmopol�t b�r kent olmayı kend�ne yakıştırmamalıdır. Demografik dönü-
şüm yaşlılıkta yaşam b�ç�mler�n�n ve kuşaklar arası �l�şk�ler�n değ�şmes�ne yol açmaktadır. 
Şeh�rler buna uyumlu olarak gel�şmel�d�r. Antalya, b�r dünya kent� olarak Türk�ye'de buna 
öncülük etmel�d�r.

       Yaşlılığa uygun kent ned�r?  Bu kent�n görünümü nasıl olmalıdır?  Buna neler dâh�ld�r? 
Böyle b�r kentte farklı kuşakların üyes� k�ş�ler nasıl �y� b�r yaşam sürdüreb�l�r?  Yaşlılığa 
uygun b�r şehre g�den yolun başında b�rçok soru var ve bu �y� b�r şeyd�r. Çünkü ancak o 
zaman yaşlılığa uygun b�r şehr�n görünür hale geld�ğ� b�r süreç başlayab�l�r.

       Ama tüm soruları yanıtlama �mkânı olmadığı �ç�n aralarından önem� g�derek artan b�-
r�n� seç�p, bunun cevabı �le �lk adım atılab�l�r. Yol hedeft�r! Bu nedenle, �lg�lenen herkes�, 
tüm nes�ller�n �y� yaşayab�leceğ�, yaşlılar �ç�n uygun b�r şehre g�tmeye teşv�k etmek �st�yo-
rum.

       Soru uluslararası olmasına rağmen ulusal cevaplar ver�lmel�d�r: Alzhe�mer hastası yaş-
lılara uygun b�r kent nasıl olmalıdır?

       Genel olarak bakım ve destekten kend� kader�n� tay�n etme ve �n�s�yat�f almaya doğru 
�lerleyen yaşlılık hakkındak� değ�şen fik�rler, kentte yaşlılıkta yaşam �ç�n yen� modeller 
gerekt�r�yor. Genel bakışın yanı sıra detayı da gözden kaçırmamak gerek�yor. Alzhe�mer 
hastası yaşlılar hızla çoğalırken, genel bakışın �ç�nde kaybolma r�sk� �le karşı karşıyadırlar. 
Yaşlılığa uygun kent, Alzhe�mer hastalarını görmezden gelmemel�d�r. Alzhe�mer hastası 
yaşlıların sorununu çözmek �ç�n yen� fik�rlere, öner�lere ve g�r�ş�mlere �ht�yaç doğmuştur. 
Çözümler, bu yaşlıların bakım koşullarında köklü �y�leşme sağlamalı, a�leler�n yükünü 
hafifletmel� ve �st�hdam yaratmalıdır.  

HER YAŞAM DÖNEMİNE UYGUN KENT

       Toplum yaşlanıyor ve demografik değ�ş�m Yaşlanan toplum yaş yapılarında gen�ş kap-
samlı değ�ş�kl�klere neden oluyor. Bu sadece artan yaşam beklent�s�n�n b�r sonucu değ�l-
d�r. Şu anda demografik durum üzer�nde kalıcı b�r etk�s� olan çeş�tl� başka gel�şmeler de 
var:

       Geçt�ğ�m�z b�rkaç on yılda toplum, eğ�t�m, refah ve eş�tl�k açısından daha �y�ye doğru 
öneml� ölçüde değ�şt�. Bu, özell�kle meslek� açıdan kend�n� gerçekleşt�rme �le �lg�l� olarak, 
b�rey �ç�n tamamen yen� fırsatlarla sonuçlandı.

       Bu durum a�le yapılarını da etk�lem�şt�r. Son b�rkaç on yılda ortalama olarak küçüldüler 
ve ebeveynler�n bugün genell�kle daha az çocuğu var. Bu gel�şmeler “Her Yaşa Uygun 
Şeh�r” (YUKENT) konsept�n�n çıkış noktasıdır.  

       Çevre ve �nsan, b�rey�n sağlığı, �y�l�k hal� ve yaşamı �ç�n en öneml� dış b�leşend�r (Schön 
2013, 2016). Burada çevre kavramı en gen�ş açıdan düşünülmel�d�r: Konut, konut çevres�, 
mahalle, �lçe, şeh�r, ülke, dünya ve sosyal çevreler (a�le, komşu, arkadaş vs.). “Her yaşam 
dönem�ne uygun kent” konsept�, “Antalya” kavramıyla, sadece b�r �l� kastetmemekted�r, 
aks�ne bel�rt�len gen�ş anlamıyla �lg�l� çevreler�n üst kavramı olarak düşünülmel�d�r. Hedef, 
orta ve uzun vadel� kentleşme planlarında, bu çevren�n her yaşam dönem�ndek� �nsanlara 
uygun hale get�r�lmes�d�r.
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       Antalya'ya Temel yaklaşımlar her yaşam dönem�ne uygun şehre geç�ş sürec�nde mev-
cut koşullar altında başarılı olab�lmes� �ç�n bazı temel yaklaşımlar öner�leb�l�r. Bunlar, 
geleceğe yönel�k rotayı bel�rleyeb�lmek �ç�n �lg�l� koşullara ve gereks�n�mlere uyarlanab�l�r:

· Çevrey� bedensel ve motor�k kayba uğramış k�ş�lere göre planla!

· Çevrey� görme kaybı olan b�reylere göre planla!

· Çevrey� �ş�tme kaybı olan b�reylere göre planla!

· Çevrey� b�l�şsel/ps�ş�k kaybı olan b�reylere göre planla!  

ANTALYA'DA MANİDAR BIR VAKA

     Antalya'da 2009 yılında man�dar b�r vaka meydana geld�.  Kısa b�r süre kamuoyunu 
meşgul ett�kten sonra unutuldu. Bahsett�ğ�m olay şudur: Muratpaşa'da b�r cam� avlusun-
da yaşlı b�r adam anormal davranışlarıyla d�kkat çek�nce pol�se haber ver�lm�şt�r. 
Alzhe�mer hastası olduğu anlaşılan yaşlı adamın üzer�nde k�ml�ğ�n� bel�rlemey� sağlaya-
cak h�çb�r belge ve b�lg� yoktu. Bu yaşlı adamı, a�les� cam� önüne bırakırken, onun k�ml�ğ�n� 
bel�rlemey� sağlayacak h�çb�r �z bırakmamaya da d�kkat etm�şt�.

       Dönem�n Antalya Val�s� Alaadd�n Yüksel basına yaptığı konuşmada, bu olayın aslında 
b�r �st�sna olmadığını açıkladı: 

        “Her gün Muratpaşa Cam��'n�n Sokağa atılıyorlar önünde b�r dede buluyor arkadaşlar. 
Köy-den get�r�p bırakıyorlar. Çocukları, torunları bırakıyor cam� önüne. Yağmurda bekl�yor.  
Köyden get�r�p bırakmışlar. A�le bağlarıyla ve gelenekler�yle övünen m�llett�k, dedeler�m�z� ca-
m� önler�ne bırakıp kaçar hale geld�k. 20 sene önce dedeler�n cam� bahçes�ne bırakılacağını 
söyleseler �nanır mıydınız? Esk�den dedeler sofrada kaşığı çalmadan h�ç k�mse yemeğe başla-
mazdı. Bu nasıl b�r sosyal doku? Sorumlu b�r yönet�c� olarak bunları anal�z ett�m. Türk toplu-
munu koruyacak yen� projeler�n ortaya çıkması lazım.”

       Val� Alaad�n Yüksel'�n “20 sene önce Sürpr�z olmadı dedeler�n cam� bahçes�ne bırakıla-
cağını söyleseler �nanır mıydınız?”sorusu d�kkat çekmekted�r. Halbuk� bu tür olayların 
yaşanacağı ABD'dek� gel�şmelere atıfta bulunularak d�le get�r�lm�şt�r. 

       Math�as Brauchbar ve He�nz Heer'�n “Gelecekte Yaşlılık: Zorluklar ve R�skler” k�tabından, 
örnek ver�lerek, ABD'de Alzhe�mer hastası yaşlıların alışver�ş merkezler�ne, sokağa, k�l�se 
önler�ne bırakıldıkları, a�leler�n�n �se tüm �zler� ortadan kaldırıp, toz oldukları anlatmıştır. 
Daha da öneml�s� Val� Yüksel'�n bu olayların �st�sna olmaktan çıkıp “her gün” meydana gel-
d�ğ�n� vurgulamasıydı.

YASAL DAYANAK

       Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Yasa hazır Müdürlüğü'nün (Yaşlı Bakım H�zmetler� Da-
�re Başkanlığı) 10.12.2018 tar�hl� ve 71969520-300[300]-E.838496 sayılı yazısı (T.C. Antalya 
Val�l�ğ� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü, Sayı: 69560983-300-E.882653, Konu: 
Engell� ve Yaşlı B�reylere Yönel�k Gündüzlü Bakım H�zmetler� Hak.):

        Bakanlığımızın �lg� yazısında; engell� ve yaşlılara yönel�k gündüzlü dayanışma ve evde ba-
kım h�zmetler�n�n hayata geç�r�lmes� amaçlanmakta olup buna yönel�k hedefler Bakanlığımız 
2019-2023 Stratej�k Planı'nda yer almaktadır. Söz konusu hedefler doğrultusunda yaşlılar �ç�n 
gündüzlü dayanışma ve evde bakım h�zmetler�n�n hayata geç�r�lmes�n� sağlamak amacıyla 
24/05/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sos-yal H�zmetler Kanununun 3'üncü maddes�n�n b�r�nc� fık-
rasının(f) bend�n�n (9) numaralı alt bend�nde yer alan “Akt�f Yaşam Merkez�” tanımına 
20 Aralık 2017 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması-
na Da�r Kanun”un 5'�nc� maddes� �le engell� kavramından sonra “yaşlı” �bares�n�n eklenmes� 
sağlanmış olup engell� ve yaşlılar �ç�n “Akt�f Yaşam Merkezler� Yönetmel�ğ�” çalışmaları başla-
tılmıştır. Bu kapsamda engell� ve yaşlı b�reylere yönel�k olarak “Gündüzlü Bakım H�zmetler�”n�n 
başlatılmasına yönel�k bakım �ht�yacı tesp�t�n�n yapılması ve h�zmetler�n �ved�l�kle başlatıl-
ması büyük önem arz ett�ğ� bel�rt�lmekted�r.

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 38

KENTSEL GELİŞİME MEYDAN OKUYAN YAŞLANAN TOPLUM

       Türk�ye dramat�k b�r devr�m�n eş�ğ�nded�r. Demografik devr�m Sadece b�rkaç on yıl
�ç�nde toplumumuz tar�h�nde �lk kez gençlerden daha çok yaşlılardan oluşacaktır, 50 yaş 
üstü kuşak nüfusun en büyük bölümünü oluşturacaktır. Ancak toplumumuz bu rad�kal 
değ�ş�me henüz hazır değ�ld�r. Nüfus ne kadar yaşlıysa, yardım ve bakım �ht�yacı da o ka-
dar fazladır. Bu, yaşlı sayısının arttığı b�r toplumda daha fazla d�kkate alınmalıdır. Kamu 
yararına h�zmetler alanında, şeh�rler ve beled�yeler yaşlıların özel �ht�yaçlarını göz ardı et-
memel�, tam ters�ne uzun vadel� kentsel planlama değ�ş�kl�kler�n�n odak noktası olmalıdır. 

       Yaşlanma sadece 50 yaş üstü k�ş�ler�n Meydan okuma sorunu değ�ld�r. Tüm nüfus �ç�n
b�r meydan okumadır. Genç kuşaklar g�derek daha az çocuk doğuruyor ve yaşlı kuşaklar 
g�derek daha uzun yaşıyor. Mevcut nüfus düzey�n� garant� altına almak �ç�n her kadın ha-
yatı boyunca 2,1 çocuk doğurmalıdır. Sadece b�rkaç on yıl �ç�nde, 50 yaşın üzer�ndek�ler 
açık ara en büyük nüfus grubu olacaktır 

       Önümüzdek� otuz yılda dünyada yaşlı Dünya yaşlanıyor sayısı �k� m�sl� artarak 2050 
yılında  1,5 m�lyar k�ş� olacaktır. Dünyanın tüm bölgelerde yaşlı nüfus sayısı 2019 �le 2050 
yılları arasında artacaktır. En büyük artışın (312 m�l-yon), 2019'da 261 m�lyondan 2050'de 
573 m�lyona yükselerek Doğu ve Güneydoğu Asya'da gerçekleşmes� beklen�yor.  Yaşlı 
�nsan sayısındak� en hızlı artışın, 2019'da 29 m�lyondan 2050'de 96 m�lyona (% 226) Kuzey 
Afr�ka ve Batı Asya'da gerçekleşmes� beklen�yor. İk�nc� en hızlı artış, 65 yaş ve üstü nüfu-
sun 2019'da 32 m�lyondan 2050'de 101 m�lyona (% 218) yükseleb�leceğ� Sahra altı Afr�ka
�ç�n tahm�n ed�l�yor.

       Gel�şmekte olan ülkeler arasında, 2050 yılına kadar, en az gel�şm�ş ülkeler har�ç, az ge-
l�şm�ş ülkeler, dünyanın yaşlı nüfusunun üçte �k�s�nden fazlasına (1,1 m�lyar) sah�p olacak-

tır. Fakat 65 yaş ve üstü �nsan sayısında en hızlı artış, 2019'da 37 m�lyondan 2050'de 120 
m�lyona (%225) yükselecek olan en az gel�şm�ş ülkeler-de beklen�yor(B�rleşm�ş M�lletler).

Şek�l 1: Antalya'da 2020 yılı sonu �t�bar�yle 65 yaş ve üzer� nüfusun oransal dağılımı  
(Kaynak: https://www.nufusu.com//�l//antalya-nufusu)

       Türk�ye'de 65 ve üzer� yaş nüfus son beş 5 yılda %22 yılda %22,5 çoğalmıştır. 2015 yı-
lında 6,5 m�lyon k�ş� �ken, 2020 yılında 8,0 m�lyon k�ş�ye ulaşmıştır. Nüfus projeks�yonları 
yaşlı nüfusun toplam nüfus �ç�nde artmaya devam edeceğ�n� göstermekted�r. Bugün dün-
yaya gelen b�r çocuk 60 yaşına geld�ğ�nde, her 4 k�ş�den 1'�n�n 65 ve üzer� yaşta olacağı 
b�r toplumda yaşayacaktır. Hâl�hazırda yaşlı nüfusun %64'ü 65--74 yaşları arasındadır.  Do-
layısıyla ş�md�den yaşlı nüfusun %36'sının yaşı 74'ün üzer�nded�r. Daha d�kkatl� bakıldığın-
da 75--84 yaş grubunun oranının %28'e, yaşı 84'ün üzer� olan nüfusun oranının %9'a 
yaklaştığı görülür (TÜİK, 2021).
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       Antalya nüfusu sürekl� artmakta ve yaşlanmaktadır. Antalya yaşlanıyor 2020 yılı �t�ba-
rıyla Antalya'nın nüfusu 2.548.308'd�r (1.281.943'ü erkek, 1.266.365'� kadın). Son 10 yılda 
yaklaşık %25 çoğalmıştır. Hâl�hazırda 65 yaş ve üzer� nüfus yaklaşık 229.000 k�ş�d�r (%9). 
Bunun %39'u 65--69 yaşları arasındadır, %61'�n�n yaşı �se  70 ve üzer�d�r.

YAŞLANAN NÜFUSUN SONUÇLARI

GERÇEKTEN YAŞLI DEDİĞİMİZ KİMDİR?

       Yaşlıları tanımlamak �ç�n kullanılan sayısız ter�m, bu nüfus grubunu karakter�ze etme-
n�n zorluğunu göstermekted�r. Yaşlılar grubu çok heterojend�r ve bu Homojen muameles� 
görüyor nedenle yaşlıları tanımlamak çok zordur. Tanımın zorluğu, genell�kle reklam 
uzmanları tarafından yaşlı �nsan grubunu tanımlamak �ç�n �cat ed�len çok sayıda ter�mden 
de anlaşılıyor.

       Kavramsal sınırlamaya ek olarak, b�r Yaşlılık kaç yaşında başlar? k�ş�n�n yaşlı olarak ka-
bul ed�ld�ğ� yaşın tanımı da başka b�r sorundur. Genell�kle, yaşlılık sınırı olarak 50--55 yaş 
arası bel�rt�l�r. Çünkü bu, emekl�l�kle �lg�l� tartışmaların başladığı yaştır. İst�hdam sonrası 
dönem�n erken emekl�l�k ve artan yaşam beklent�s� yoluyla gen�şlemes�, k�ş�ler� çalışanlar 
ve 50 veya 55 yaşından büyükler olarak bölmey� çok kaba hale get�rd�. İşgücü p�yasasın-
dak� konuma ek olarak, fonks�yonel sağlık durumu artık �k�nc� öneml� b�r unsur olarak
dâh�l ed�lm�şt�r. Cenevrel� gerontolog Chr�st�an Lal�ve d'Ep�nay'a göre bu, yaşlı yet�şk�nle-
r�n yaşamında dört aşamanın sınıflandırılmasına yol açar (Gassmann ve Reepmeyer, 2016):

        Son meslek� aşama ve yaklaşan emekl�l�k: İnsanlar hala hayatın bu Yaşlılığın evreler� 
evres�nde çalışıyor olsalar da, �st�hdam sonrası evreye geç�ş bel�rg�n hale gel�yor. İst�hda-
mın sona erd�ğ� yaş değ�şeb�l�r. B�r yandan erken emekl�l�k, g�derek daha fazla sayıda 
çalışanın resm� emekl�l�k yaşına gelmeden çalışma hayatından ayrılması veya çalışma 
hayatından çıkarılması anlamına gel�rken, d�ğer yandan kadın ve erkekler�n bazen emek-
l�l�k yaşına ulaştıktan sonra da çalışmaya devam etmeler� anlamına gelmekted�r.

       Özerk emekl�l�k dönem�: Yaşamın bu evres�, b�r yandan kazançlı �şlerden kurtulma ve 
d�ğer yandan yüksek düzeyde sosyal ve k�ş�sel özerkl�k �le karakter�ze ed�l�r. Sağlık ve be-
cer�ler, emekl�l�k dönem�n� kend� �ht�yaçlarına göre şek�llend�rmes�ne ve keyfin� çıkarma-
sına olanak tanır. Neredeyse h�ç sağlık sorunu ve kısıtlaması yoktur. Bununla b�rl�kte, bu 

https://www.un.org/en/observances/older-persons-day

https://data.tu�k.gov.re/Bulten/Index?p=Istat�st�klerle-Yasl�lar-2020-37227.

https://www.nufusu.com/�l/antalya-nufusu.
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evre farklı şek�lde sürer ve üçüncü yaş olarak adlandırılanın süre, yaşamın erken evreler�n-
dek� fiz�ksel stres�n yanı sıra mevcut finansal ve ps�koloj�k kaynaklara da bağlıdır. Yaşamın
bu evres�, b�r yandan artan ekonom�k kaynaklar ve sosyal becer�ler �le açık b�r kültürel 
canlanma �le karakter�ze ed�l�rken, d�ğer yandan özerk emekl�l�k dönem� sosyal olarak 
büyük ölçüde bel�rs�z ve çevrems�zd�r.

       Artan kırılganlık: Yaşamın bu aşaması, engeller�n ve sınırlamaların bağımsız b�r yaşa-
mı �mkânsız kılmadığı, ama zorlaştırdığı gerçeğ�yle karakter�ze ed�l�r. Yürüme güçlükler� 
veya �ş�tme sorunları g�b� �şlevsel kısıtlamalar, akt�v�teler� uyarlamaya zorlar. Çoğu durum-
da, bu aşamadak� �nsanlar bazı günlük faal�yetlerde dış yardıma bağımlıdır. Hayatın bu 
evres�nde �nsan vücudunun sınırları ve kayıpları kabul ed�lmel� ve aşılmalıdır. Yaşamın bu 
aşamasında esenl�k hal�, “z�h�nsel güç” tarafından güçlü b�r şek�lde bel�rlend�ğ� ortaya çıktı.

       Bağımlı emekl�l�k dönem�: Yaşamın bu aşaması, sağlıkla �lg�l� bağımlılık ve bakım �h-
t�yacı �le karakter�zed�r. Bu aşamada, b�l�şsel sınırlamalar ve hatta bunama hastalıkları sık-
lıkla ortaya çıkar. Bağımsız yaşam artık pek mümkün değ�ld�r ve yaşamın bu evres�ndek� 
�nsanlar bas�t günlük faal�yetler �ç�n b�le d�ğer �nsanların yardımına bağımlı. “Yaşlılık” 
anahtar kel�mes� kullanıldığında genell�kle ele alınan hayatın bu aşamasıdır.

BAKIMA MUHTAÇLIK

       Yaşlılık, yaşam b�ç�m� olarak b�rey�n Akt�fl�k olanak meseles� olanakları ve �lg� alanları 
çerçeves�nde akt�f b�r yaşama yönelmes�d�r. İnsan onuru ve temel değerler rehber görev� 
görür. Özerkl�k ve empat�, yaşlılıkta yaşam b�lgel�ğ�n�n b�r parçasıdır. Farklı yaşam b�ç�mler� 
yaşam evres�ne bağlı olarak modeller ve gündel�k kültürler ortaya çıkmıştır ve yaşam 
kal�tes�n� korumaya veya artırmaya yönel�kt�rler. Bu, yaşlı �nsanlar �ç�n mevcut olan eylem 
alanlarına bağlıdır. Yaratıcı eylem kapsamı gen�şleteb�l�r. Amaç, k�ş�l�ğ�n yaşam boyu 
gel�ş�m�d�r (Bachma�er)

       Bu genel v�zyon, bakıma muhtaçlıkta V�zyon aynı, durum farklı değ�şmez. Yaşlılardan 
değ�ş�mlere ve koşullara uyum sağlamaları talep ed�l�r (Rosenmayr 2004). Bakıma 
muhtaçlıkta b�rey�n bunu tek başına başarması �mkânsızdır. Yaşlı sayısı ve bağımsızlık 
kaybı tehd�d� devamlı artmıştır. Her ne kadar yaşlıların çoğu bakıma h�ç �ht�yaç duymasa 
veya çok az �ht�yacı olsa b�le yaşlıların bakım �ht�yacı sürekl� artmaktadır. Türk�ye'de yaşlı 
�nsanların ortalama %20-25'� farklı derecelerde bakıma muhtaçtır (Tufan, 2007).

       Bakıma muhtaçlıktan, günlük yaşamın olağan Tanım ve düzenl� olarak y�nelenen akt�-
v�teler�yle sürekl� olarak başkalarının k�ş�sel yardımına bağımlı olmak anlaşılmalıdır. Daha 
kes�n b�r tanımı şudur: Bakıma muhtaç k�ş�, fiz�ksel, z�h�nsel veya ruhsal b�r hastalık veya 
sakatlık neden�yle, günlük yaşamında olağan ve düzenl� olarak y�nelenen görevlerde en 
az altı ay boyunca öneml� ölçüde veya daha fazla yardıma �ht�yaç duyması muhtemel 
olan k�ş�d�r (SGB). 

       İnsan her koşulda ömür boyu kend�s� ve çevres� arasındak� uyumu, seç�lm�ş koşullar al-
tında en �y� hale get�rmen�n, b�reysel sosyal referans s�stem�n�n bağımsızlığını maks�m�ze 
etmen�n uğraşını ver�r (Mart�n ve Kl�egel 2005). Bu yüzden bakıma muhtaçlıkta yaşlının 
çevren�n talepler�ne cevap vereb�lmes� �ç�n b�rey-çevre etk�leş�m� yaşlılığa uyarlanmalıdır 
(Saup, 1993).

DEMANS

       Demografik dönüşüm ve modernleşme, Nasıl b�r şey? yaşlılıkta güçlü b�r sosyal destek 
ağının gerekl�l�ğ�n� göstermekted�r (W�tterstätter 2003). Bu özell�kle Alzhe�mer hastası 
yaşlılar ve a�leler� açısından son derece öneml�d�r. Çünkü hastalık sürec�nde bu yaşlıların
z�h�nsel yetenekler� kaybolmaktadır, yer, mekân ve zaman kavramlarını unutmaktadırlar. 
Bu yaşlıların %90'dan fazlasına a�leler� bakmaktadır. Yaşlısının bakımını üstlenen k�ş�ler ça-
lışma yaşamından ayrılmak veya her �k�s�n� b�rl�kte yürütmek zorunda kalmaktadır. 
Yaşlısının bakımını üstlenen a�leler üzer�ndek� sos-yal, ekonom�k ve ps�ş�k baskılar 
artmaktadır (Dall�nger 1997).
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     65 yaşındak� ve daha yaşlı nüfusun %4 �le B�rkaç �stat�st�k 6'sı zaten orta �le ağır da-
mansa sah�pt�r. Hafif damansalar da hesaba katılırsa bu yaş grubundak� demanslıların 
oranı %11 �le %14'e çıkmaktadır. Alzhe�mer hastalığı %60'lık b�r payla en sık görülen 
demans türüdür. En sık görülen �k�nc� tür �se vasküler demans, yan� kan damarlarının hasar 
görmes�nden kaynaklanan demanslardır. %20's� �se vasküler ve Alzhe�mer demansının b�r 
karışımıdır (Kruse, 2002).

Şek�l 2: 65 yaşında ve üzer�ndek� nüfusta demans oranı (Kruse, 2002).

       Yaşlılıkta en çok görülen demans türü olan Alzhe�mer hastalığına neredeyse sadece 
yaşlılarda rastlanmaktadır (B�ckel 1997). Türk�ye'de 700.000 c�varında demans hastası var-
dır ve %60'ı Alzhe�mer hastasıdır (Tufan 2016). Araştırmalar 70 yaşındak�ler�n %1'�nde, 75 
yaşındak�ler�n %5'�nde ve 80 yaş üzer� k�ş�ler�n %10'unda Alzhe�mer demansı bulunduğu-
nu göstermekted�r (Schröder, Pantel ve Först 2004). Yaşı 90 ve üzer� nüfusun %40'ı 
demans hastasıdır (Psota ve Gerschlager 2014). Demansın bütün türler� hasta ve yakın 
çevres�ndek� �nsanlarda ps�ş�k ve ps�kososyal olumsuz etk�ler yaratmaktadır (Först, Lauter 
ve B�ckel 2001). Alzhe�mer hastalığı tedav� ed�lemez (Oswald 2000), hastada duygusal 
körelme, �çgüdüler� bastıramama, �rade zayıflığı ve d�ğer sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Zaksan�s, Graham ve Campbell 2003). 

       Alzhe�mer hastalığı veya d�ğer demans türler�nden mustar�p hastalar genell�kle evde 
eşler� veya çocukla tarafından bakılmaktadır. Bakımı üstlenen a�le fertler�n�n b�rçoğu ken-
d�s� yaşlıdır ve dayanma gücünün sınırına ulaşmıştır. Uluslararası ver�lerden yola çıkarak 
Türk�ye'de 800.000-900.000 Alzhe�mer hastasının yaşadığı varsayılab�l�r (Tufan, 2016). 
Alzhe�mer hastası yaşlıların 10.000-12.000'n� Antalya'da yaşamaktadır. Bunlara b�r o kadar 
da d�ğer demans türler�n� eklemek gerek�r. Dolayısıyla 20.000 �le 24.000 arasında demans 
hastası yaşlı vardır. Ortalama hane halkı sayısını 4 kabul etsek, demans sorunu en az 
80.000 �le 100.000.arasında �nsanı etk�lemekted�r.

ALZHEIMER HASTALARI İÇİN BİR BAKIM MODELİ

       Alzhe�mer Hasta ve Hasta Yakını Buluşma 2000 k�ş�ye �ş! Merkezler�nde �st�hdam ed�-
len, çoğu kadın olan bakım personel�, h�zmete başlamadan önce gerontoloj�k temel 
b�lg�ler�n aktarıldığı h�zmet �ç� hızlandırılmış b�r eğ�t�m programından geç�r�l�r. 
Pazartes�--cuma günler� arasında h�zmet veren kurumun hastayı sabahları ev�nden alıp 
akşam ev�ne tesl�m eden b�r serv�s� vardır. Takd�rle karşılanan bu h�zmet de, bakım h�zmet� 
g�b� ücrets�zd�r. 

Şek�l 3: BAKIM MODELI (POPP, 2006).
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• Ücrets�z bakım h�zmet�. 

• Alzhe�mer hastalarının mevcut b�yoloj�k potans�yeller�n�n korumasını sağlayan h�z-

  metler. Örneğ�n sağlık ve beslenme h�zmetler�, bedensel ve z�h�nsel kaybı yavaşlatan 

  h�zmetler.

• Kuruma kayıtlı olan her yaşlı ve yaşlı yakını kurumun mevcut olanaklarından yararla-

  nır.  

• Çoğu toplumdan soyutlanmış olan bu yaşlılara toplumun değerl� üyeler� oldukları 

  sunulan h�zmetlerle kanıtlanır, onlarda tekrar a�d�yet h�ss�n�n uyanması sağlanır.

• Yaşlının yanı sıra hasta yakınının genell�kle kaybolmaya yüz tutan özgüven�, tatm�n 

   olma duygusu ve değerl�l�k h�ss� harekete geç�r�l�r. 

• Yaşlının mevcut potans�yel�n�n açığa çıkmasını sağlayan spes�fik h�zmetler ver�l�r. Bu, 

   hastanın spes�fik durumuna bağlıdır. 

• Alzhe�mer hastası yaşlı yakınlarının üzer�ndek� yük hafiflet�lerek onlara da kend� po-

   tans�yeller�n� keşfetmeler� �ç�n fırsat yaratılır. 

    Bu bakım model�n�n avantajları bunlarla sınırlı değ�ld�r. Ek olarak halka açık sağlık 
odaklı toplantılar da düzenlenmekted�r.  Böylece b�r taraftan Alzhe�mer hastası yaşlılara
gündüz bakım h�zmet� sunarken, d�ğer taraftan sağlığı koruyucu önlem olarak b�lg�lend�r-
me yoluyla halk sağlığına katkı sağlanmıştır. 

       Türk�ye çapında b�r h�zmet olab�l�r. Büyük Ülkeye yayalım! İlg� görmes�ne karşın, sayıla-
rı az olan bu kurumlar, tüm Alzhe�mer hastası yaşlıların �ht�yacına cevap veremem�şt�r. 
Hastaların çoğu kapas�te yeters�zl�ğ� neden�yle kuruma kabul ed�lemem�şt�r. A�lelerde
ortaya çıkan ad�ll�k h�ss� kaybını tahm�n etmek �se zor değ�ld�r. Çok başarılı olduğu görülen 
bu bakım model�n�n Türk�ye çapında uygulanab�lmes� hal�nde, yaşlı bakımı alanında 
büyük b�r adım daha atılmış olacaktır.    

MAHALLİ BAKIM HİZMETLERİ

       İnsanlar yaşlandıkça, �lerlemes� Mahall� ek�pler �le, mahallel�ye h�zmet durdurulamayan 
b�r bey�n hastalığı olan demansa yakalanma olasılıkları artar. Demansın b�rçok farklı formu 
vardır. Bununla b�rl�kte, en yaygın olanı Alzhe�mer demansıdır. Adını �lk kez 1901 yılında 
bey�ndek� patoloj�k değ�ş�kl�kler �le bunamanın kl�n�k semptomları arasındak� bağlantıyı 
kuran Alman ps�k�yatr�st Alo�s Alzhe�mer'dan almıştır. Bey�n hastalığına ney�n sebep 
olduğu uzun süred�r yoğun araştırmaların konusu olmakla b�rl�kte hala tam olarak açıkla-
namamıştır (Tufan, 2016). 

       2013 yılında dünya çapında tahm�n� 44 m�lyon �nsan demans hastalığından etk�len-
m�şt�r. 2030 yılına kadar b�l�şsel, duygusal ve sosyal becer�ler�n�n g�derek artan kaybından 
mustar�p 76 m�lyon �nsan olacaktır (Werner ve Hauer, 2016). 

       Alzhe�mer hastası yaşlı �nsanların da, hem pol�t�k hem de et�k nedenlerle bağlantılı ba-
kım h�zmetler�nden faydalanma hakları vardır. Bunu kend�ler�n�n talep edemeyecek 
durumda olmaları, onlardan bu hakkın es�rgemen�n b�r gerekçes� olamaz. YUKENT, onlar
adına bunu sadece talep eden değ�l, aynı zamanda hayata geç�ren g�r�ş�mler�n adı olmalı-
dır.  Onlar �ç�n yen� bakım koşulları yaratmalıyız, bunu ne kadar �y� başarırsak, toplum o 
kadar güçlü olacaktır.  

ALZHEIMER HASTALARI İÇİN MAHALLİ GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİ

Her 5000 k�ş� �ç�n 1 tane Alzhe�mer Hastası Gündüz Bakım Merkez�

       Alzhe�mer hastası yaşlılar �ç�n gündüz Günlük bakım h�zmet� fikr� yen� değ�ld�r. İlk defa 
2016 yılında hayata geç�r�lm�ş, çeş�tl� �llerde denenm�ş ve pek çok yen� tecrübe ed�n�lm�ş-
t�r. Bundan hareket ederek, bu başarılı bakım h�zmet�n�n Antalya'nın bütün mahalleler�nde 
uygulanması öner�lmekted�r. 

       Demans, kogn�t�f (b�l�şsel) yet�ler, yargılama, muhakeme (akıl yürütme) ve �ç görü kaybı 
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�le karakter�ze, genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı olan ve çok farklı nedenler �le ortaya 
çıkab�len b�r sendromdur. Kogn�t�f (b�l�şsel) fonks�yonlar gen�ş anlamda; d�kkat, algı, hafıza 
ve öğrenme becer�ler�d�r (Tanel�, 2017). 

Kl�n�k bel�rt�ler

Davranış ve ps�k�yatr�k bozukluklar

Örnekler

Parano�d, hal�s�nasyon, agresyon

GYA aksaklıkları (erken evre)

GYA aksaklıkları (geç evre)

Alışver�ş, yemek hazırlama

G�y�nme, öz bakım, banyo

Tablo 1: Alzhe�mer hastalığının kl�n�k bel�rt�ler� (Tanel�, 2017).  
GYA: Günlük yaşam akt�v�teler�

       İlk defa 2010 yılında Naz�ll�'de hayata geç�r�len Alzhe�mer Hasta ve Hasta Yakını Buluş-
ma Merkez� olarak da tanınan kurumsal bakım Alzhe�mer hastalarına gündüz bakım h�z-
met� olarak ver�l�r. Bu bakım model� daha sonra başka �llerde de uygulamaya konulmuştur 
(örneğ�n Antalya, İzm�r, Aydın vs.). Amaç, yaşlının bakım kal�tes�n� arttırmak ve a�len�n yü-
künü hafifletmekt�r (Aşağıda bununla �lg�l� daha detaylı b�lg� ver�lm�şt�r).

Şek�l 4: Antalya'nın �lçe ve mahalleler� (tüm mahalleler�n �s�mler� har�tada 
ver�lmem�şt�r). YUKENT, tüm Antalya'yı �ht�yaca göre Alzhe�mer hastaları �ç�n gündüz 

bakım merkezler� �le donatmayı önermekted�r

Tablo 2: Alzhe�mer gündüz bakım merkezler� ve mob�l ek�pler.

Sayı

Mahalle

Mob�l Ek�p

Alz. Gün. Bak. Mer.

225

225--450

200

2

5--8

450--900 k�ş�

1000--1600 k�ş�

Şek�l 5 : BAKIM TÜRLERİ
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MAHALLİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

       Bazı yaşlılar evden dışarı çıkamayacak Mob�l ek�p ağı derecede bakıma muhtaçtır. Bu 

yaşlılara mahall� mob�l sağlık ek�pler� �le yardımcı olunması öner�lmekted�r.  Mob�l sağlık

ek�pler�, yüksek derecede bakıma muhtaçlık neden�yle evden dışarı çıkamayan, a�les� tara-

fından bakılan yaşlıları per�yod�k aralıklarla z�yaret eder ve standart bakım programı �le 

asgar� tıbb� bakım h�zmetler� �le yaşlıya ve a�les�ne yardımcı olur. Örneğ�n Ordu'da gerçek-

leşt�r�len bu h�zmet�n büyük �lg� görmüştür.   

KALİTELİ BAKIM

       Bakım kal�tes� (Jacobs vd. 2018) yaşlı Sırf bakım değ�l, kal�tel� bakım bakımında önem� 

artan b�r konudur. Sağlık ve bakım meslekler�n�n b�l�msel bağlamında kal�te, profesyonel 

eylem� “�y� uygulama” s�mges�d�r ve profesyoneller�n ortaklaşa bel�rlemeler� gereken b�r 

eylemd�r. Kal�te, evrensel, mutlak ve öngörüleb�l�r b�r şek�lde ortaya çıkan b�r gözlem 

değ�şken� değ�ld�r. Daha z�yade farklı paydaş gruplarının, olgusal gereks�n�mler�n ve b�rey-

sel beklent�ler�n etk�s� altında şek�llenen b�r yapıdır. Buna göre kal�te, toplumsal ve k�ş�sel 

değer standartlarının dışında düşünülemeyecek normat�f b�r kavramdır.

       H�zmet kapsamında kal�te, ayırt ed�leb�l�r gereks�n�mler�n pragmat�k b�r kavramı olarak 

gerçekleş�r. Mevcut ve kullanılab�l�r yetenekler (“becer�”) ve gereks�n�mler�n nasıl ve ne 

ölçüde karşılanacağı (“�rade”) konusunda b�reysel duruma uygun b�r fik�r ve �stekl�l�k ge-

rekt�r�r. Bu şek�lde �fade ed�len kal�te kavramının görel�l�ğ�, d�lsel �fades�n� genell�kle, 

“maks�mum” b�r kal�teden farklı olan “bağlamsal” veya “opt�mal” b�r kal�te kavramında bu-

lur, yan� �deal�ze ed�lm�ş b�r kal�te anlayışından farklıdır.

       Bakım kal�tes� ter�m� genell�kle sosyal ve sağlık (k�ş�sel h�zmetler) kal�tes�n� bel�rtmek 

�ç�n kullanılır. Bakım alanına ve odağına bağlı olarak ayrıca: bakım, tedav� veya bakım kal�-

tes� �fadeler�ne de yer ver�l�r. Bunlar farklı �çer�k ve amaçları �letmek �ç�n kullanılır.  H�zmet 

sunumu (k�ş�sel h�zmet), yapı, süreç ve sonuç özell�kler�ne göre çeş�tlend�r�l�r.  Bunlardan 

hareket ederek başlı başına b�r kal�te tanımına er�ş�lemez, ama bunların yardımıyla yararlı 

b�r operasyonelleşt�rme gerçekleşt�r�leb�l�r: 

• Yapı (Structure) kal�tes�: Bakımın Yapı kal�tes� yapısal ön koşullarını d�kkate alır. 

  Burada k�ş�ye bağlı tüm ön koşullar (örneğ�n personel�n kal�fiyel�ğ� ve becer�ler�), 

   madd� unsurlar (örneğ�n yapısal, mekansal ve tekn�k ek�pman), aynı zamanda �lg�l� 

   h�zmet b�r�m�n�n organ�zasyonel unsurları (örneğ�n organ�zasyon yapısı) göz önüne 

   alınır. 

• Süreç (Process) kal�tes�: Bakımla Süreç kal�tes� �lg�l� tüm akt�v�teler�, faal�yetler� ve 

   eylemler�, h�zmet (örneğ�n sağlık bakımı), �lg�l� alt süreçler� (örneğ�n bakım planlama-

   sı, bakım dokümantasyonu, bakım v�z�teler�) ve destek süreçler�n� (öreğ�n tedar�k, te-

   m�zl�k) göz önüne alır. Süreç kal�tes�, spes�fikasyonlara uygunluk ve standartlara uyul-

  ması (“doğru olanı doğru yapmak”) dâh�l olmak üzere zaman ve malzeme gereks�-

  n�mler�ne �l�şk�n olarak h�zmet� sağlama şekl�n� (örneğ�n süreç organ�zasyonu) �fade 

   eder.

• Sonuç (Outcome) kal�tes�: Bakımın Sonuç kal�tes� sonuçlarına er�ş�m (örneğ�n sağlık 

   durumunda değ�ş�kl�k) açısından bakar. Sonuç kal�tes�, bakımın son noktalarıyla (ör-

  neğ�n yaşam kal�tes�, katılım) veya vek�l parametrelerle (örneğ�n vücut fonks�yonu-

 nun �y�leşt�r�lmes�, hasarın önlenmes�) �lg�l�d�r. Nesnelleşt�r�leb�l�r değ�ş�kl�kler� 

  (örneğ�n gel�şm�ş hareketl�l�k) veya öznel değerlend�rmeler� (örneğ�n memnun�yet) 

   (“arzu ed�len, ulaşılab�l�r duruma ulaşmak”) �çereb�l�r.

     Şek�ldek� bakım türler�nden �k�s�n�n hemen hayata geç�r�lmes� öner�lmekted�r.  Bunların 

�k�s� de değ�ş�k şeh�rlerde başarıyla uygulanmıştır. 
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YUKENT NEDİR?

ÖNÜNDEKİ HEDEFLER

       Her Yaşam Dönem�ne Uygun Kent (YUKENT) Çok boyutlu hedef projes�n�n hedefi, 

adından anlaşılıyor g�b� görünse de, y�ne de açıklanması gerek�r. Burada bu projen�n sa-

dece Alzhe�mer hastası ve ağır derecede bakıma muhtaç olduğu �ç�n evden çıkamayan 

yaşlılarla �l�şk�l� hedefler� vurgulandı.

       YUKENT, bar�yerler� tek taraflı olarak kaldırmayı ve eks�kl�kler� tek taraflı olarak g�der-

mey� hedeflem�yor. YUKENT'�n asıl hedefi günlük yaşam konforuna ve yaşam kal�tes�ne 

gerontoloj�n�n perspekt�finden katkı sağlamaktır.

       Başlangıçta ac�l çözüm gerekl� olduğu �ç�n bakıma muhtaçlık sorununa çözüm �le �lk 

adımın atılması öner�ld�. Ama her yaşam dönem�ne uygun kent�n bugünden yarına yara-

tılması mümkün olmadığı �ç�n uzun vadel� b�r süreçten söz ed�lmekted�r.

   Antalya'yı bu süreçte ülke çapından öncü b�r poz�syona get�rmek mümkündür.

YUKENT'�n uzun vadel� hedefler� şu şek�lde özetleneb�l�r: “B�r res�m b�n söze bedel.” Bütün 

hedefler �ç�n geçerl�. B�rl�k = güç.

· Yaşlılığı kent ekonom�s�n�n yen� parad�gması hal�ne get�rmek 

· Yaşlılar �ç�n (50+) yen� pazarlar oluşturmak

· Antalya'da yaşlı tur�zm�n�n gel�şmes�n� sağlamak

· Antalya'yı genronteknoloj� merkez� yapmak

· Antalya'da yaşlı bakımı sektörünü gel�şt�rmek

· İnşaat, m�marlık ve şeh�r planlamacılığı sektörler�nde yaşlılığa uygun konut ve çevre 

   hedefler�ne er�ş�lmes�ne katkı sağlama   

· Yaşlanma ve yaşlılık olgularına duyarlı b�r toplumun gel�şmes�n� sağlamak

· Antalya'da “kend� kend�ne yardım” �n�s�yat�fi �le b�reysel sorumluluk üstleneb�len 

   k�ş�ler�n çoğalmasını sağlamak ve bu k�ş�lere olanaklar yaratmak 

· Antalya'yı gerontoloj� ana b�l�m dalının Türk�ye'de motoru hal�ne get�rmek

ŞEKİL 6: YUKENT İLKESİ VE LOGOSU

ÖNÜNDEKİ ENGELLER

      Aşağıdak� l�sten�n tıpkı yukarıdak� l�ste Engeller g�b� eks�ks�z olduğu �dd�a ed�lmemek-

ted�r. Ayrıca kısa başlıklar olarak ver�len bu l�steler�n detaylandırılmaları mümkündür, ama 

bu aşama buna gerek duyulmamıştır. 

· Eks�k b�lg�

· B�rçok hedefin d�kkate alınması zorunluluğu

· Şeh�r gel�ş�m�m�n uzun vadel� ödevlerle bağlantılı olması

· Öneml� hedefler� gerçekleşt�rmek �ç�n gerekl� olan kaynakların kıtlığı

· Yeterl�l�k problem� 

· Rekabet problem�
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SONUÇ

KAYNAKÇA

      Yaşlanan toplumu �k� türlü algılamak Tar�h yazab�l�r�z! mümkündür. B�r� tükenm�şl�ğe 

doğru �lerleyen b�r toplumdur. G�derek performansını y�t�ren, hasta, b�tk�n ve bakıma 

muhtaç k�ş�lerden meydana gelen b�r toplum; d�ğer yaşlılığı toplumsal kalkınma �ç�n b�r 

şans olarak gören, yapılandırma, �let�ş�m, satın alma gücü, teknoloj�k gel�şme g�b� v�zyon-

larla yaşlılığı b�rleşt�ren ve böylece topluma yen� hedefler gösteren �k�nc� algı. 

    YUKENT �k�nc� perspekt�ften yaşlanan Antalya'yı algılıyor ve kalkınma potans�yel�n� 

neredeyse h�ç kullanmadığını kabul ed�yor. Ş�md�ye kadar sadece tur�zme odaklanan An-

talya'nın bundan böyle tur�zm�n yanı sıra yaşlanan toplumun potans�yeller�ne el atması 

gerek�yor. Bu hem yaşlılar �ç�n hem de gençler �ç�n çok faydalı sonuçlarla bağlantılı olacak-

tır. (Gassmann ve Reepmeyer, 2016, He�nze, Naegele ve Schne�ders, 2011). 
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YÜRÜTME KURULU BASIN BÜLTENLERİ VE AÇIKLAMALARI

1-  Narenc�ye'de Ranta ve Betonlaşmaya İz�n Ver�lmemel� (18.01.2021)

       Antalya Kent Konsey�, Narenc�ye Vakıf Ç�ftl�ğ�'n�n k�raya ver�lmes� ve yapılaşmaya 
açılmasıyla �lg�l� olarak, “Ranta ve betonlaşmaya yol açab�lecek bu g�b� k�ralamalar ya-
pılmamalıdır” ded�.

       Antalya Kent Konsey�, k�raya ver�lmes� ve yapılaşmaya açılması �dd�alarıyla yen�den 
gündeme gelen Karakaş Narenc�ye Vakıf Ç�ftl�ğ�'n� ele aldı. Antalya kent merkez�nde bulu-
nan, adını semte ve caddelere veren Narenc�ye'de “halı saha ve yapılaşma” yapıldığına �l�ş-
k�n çevre sak�nler� tarafından �mza toplanarak Antalya Kent Konsey�'ne ş�kâyette bulunuldu. 
Kent Konsey� Tarım Çalışma Grubu, ş�kayet ve rant �dd�alarını görüşerek söz konusu alanla 
�lg�l� öner�ler�n� sıraladı.

       
    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Enst�tüler tarafından kullanılan söz konusu alan 61 
dekar �le 204 dekar olmak üzere toplam 265 dekarlık 2 b�t�ş�k parselden oluşuyor. 204 dekar-
lık büyük parsel 2018 yılında Kent Konsey� ve s�v�l toplum örgütler�n�n �t�razlarına rağmen 
Ham�d�ye Vakfı'na tahs�s ed�ld�. Ham�d�ye Vakfı'na a�t olan bu alan yasal bazı zorunluluklar-
dan dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından k�raya ver�ld�. 61 dekarlık alan �se Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünce bugünkü k�racıya k�ralandı.

265 DEKARLIK YEŞİL ALAN

'RANTA KURBAN EDİLMEMELİ’
       K�racıların bahçen�n bakımı ve �y�leşt�r�lmes� �ç�n özen göstermed�ğ�n� tesp�t eden Tarım 
Çalışma Grubu, “Son olarak k�ralayan k�ş� tarafından t�car� b�r alana dönüştürülmeye çalışıl-
dığı, yaklaşık 10 dekarlık b�r alandak� narenc�ye ağaçlarının söküldüğü ve alanın orta bölü-
münün ç�mlend�r�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Alan üzer�ne, t�car� spor tes�s� planlandığı, salon, halı
saha, büfe ve kafe yapılacağı b�lg�ler� ve duyumları alınmıştır. Batı Akden�z Tarımsal Araştır-
ma Enst�tüsü'nün merkez ve �dar� b�r�mler�n�n Aksu'ya taşınacağı, bu durumda şehr�n mer-
kez�ndek� bu yeş�l alanın betonlaşab�leceğ�, ranta kurban ed�leb�leceğ� end�şes� söz konusu-
dur. Aynı yeş�l alan �ç�nde k�raya ver�len bu alanın t�car� faal�yetler �ç�n kullanılması �ler�de 
bütün alanın tehd�t altında olacağı anlamına gel�r” ded�.

'PARAYLA ÖLÇÜLEMEYECEK DEĞERDEDİR’
       Narenc�ye'n�n Türk�ye'n�n �lk damızlık narenc�ye bahçes� ve narenc�ye türler� gen merkez� 
olduğunu vurgulayan Tarım Çalışma Grubu, şu öner�lerde bulundu:
        “Söz konusu alan avokado ve p�kan cev�z�n�n damızlık parseller�n�n olduğu, b�rçok trop�k 
meyve türüne ev sah�pl�ğ� yapan b�r alandır. Bu alanın değer� parayla ölçülemeyecek kadar 
fazladır. Söz konusu alan günümüze kadar tarımsal amaçlar �ç�n kullanılmıştır. Sadece 
Antalya'ya değ�l, bütün Türk�ye'ye h�zmet etm�ş ve etmeye devam edeb�lecek b�tk� çeş�tl�l�-
ğ�ne sah�p b�r alandır. Antalya kent merkez�nde, mezarlık alanları dışındak� yeş�l dokunun 
kaldığı ender alanlardan b�r�s�d�r. Antalya halkı �ç�n bu yeş�l doku korunmalıdır. T�car� amaçla 
kullanımlara �z�n ver�lmemel�d�r. Ranta ve betonlaşmaya yol açab�lecek bu g�b� k�ralamalar 
yapılmamalıdır. Yapıldı �se ac�len �ptal ed�lmel�d�r. Ağaçları sökülen yaklaşık 10 dekarlık alan 
tekrar ağaçlandırılmalıdır. Her 2 parsel�nde b�rleşt�r�lerek, 1930 yılından ber� bu alanı kulla-
nan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Batı Akden�z Tarımsal Araştırma Enst�tüsü'ne tahs�s 
ed�lmes� gerekt�ğ�n�, bu sayede amacına uygun olarak, kent dokusunu bozmayacak b�r 
şek�lde kullanılab�leceğ� düşünces�ndey�z.”

 'TİCARİ AMAÇLA KULLANILMAMALIDIR’
       Antalya Kent Konsey� Tarım Çalışma Grubu, Vakıflarca k�raya ver�len alanın mevcut tarım-
sal ve yeş�l alan özell�ğ�n�n korunması gerekt�ğ�ne de �şaret ederek, “T�car� amaçla kullanımı-
na �z�n ver�lmemel�d�r. Her türlü yapılaşmaya �z�n ver�lmemel�d�r. Yapılaşmaya veya t�car� 
amaçla kullanıma �z�n veren sözleşmeler �ptal ed�lmel�d�r. İlçe ve Büyükşeh�r beled�yeler� 
yetk� alanlarında, yeş�l alan �ç�nde, yeş�l alan dokusunu bozacak, t�car� faal�yetler �ç�n 
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2-  Açık Alanda Yürütme Kurulu Toplantısı (19.01.2021)

       Antalya Kent Konsey�, 2021 Ocak Ayı Yürütme Kurulu Toplantısını Açık Alanda Yap-
tı. Toplantıda Kent�n Öneml� Konuları Görüşüldü. 

       Antalya Kent Konsey�, kent gündem�nde yer alan öneml� konuları açık alanda gerçek-
leşt�rd�ğ� yürütme kurulu toplantısında ele aldı. Yürütme kurulu toplantısı, Antalya Kent 
Konsey�'n�n bulunduğu Atatürk Parkı'nda yapıldı. Yürütme kurulu üyeler�, sosyal mesafeye 
d�kkat ederken maskeler�n� de takmayı �hmal etmed�.

KENTİN ÖNEMLİ KONULARI
        Yürütme kurulu toplantısında kent gündem�nde yer alan Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k, Kızıllı 
Katı Atık Depolama Alanı'nda yaşanan çevresel sorunlar, rant tehd�d� altındak� Narenc�ye 
Vakıf Ç�ftl�ğ�, Korkutel� Dereköy'de açılması planlanan kömür ocağı, Lara Kent Parkı'nın çöp-
lüğe dönüşmes� ve kumullarına zarar ver�lmes�, Balbey Koruma Eksenl� Yen�leme Projes� 
konuları ele alındı. Düden Çayı'ndak� k�rl�l�kle �lg�l� yer�nde �nceleme yapılmasına karar ver�-
l�rken, Narenc�ye alanının kent �ç�n önem�ne �şaret ed�lerek, bu bölgen�n BATEM'e dâh�l 
ed�lerek korunması gerekt�ğ� vurgulandı.

'KENT GÜNDEMİNDE TUTULACAK’
       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, yürütme kurulu toplantısında öneml� 
konuları ele almak üzere b�r araya geld�kler�n� bel�rterek, “Gündeme alınan konular ayrı ayrı 
ele alınacak, �lg�l� kurumların katılımıyla yetk�l� kurumlardan da b�lg� alınarak oluşturulan 
görüşler kamuoyu �le paylaşılacaktır. Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k ve Lara Kent Parkı'ndak� 
sorunlarla �lg�l� ayrıntılı b�r toplantı ve çalışma yapılacak. Narenc�ye'n�n de kent gündem�n-
de tutulması ve BATEM kapsamına b�r bütün olarak korunması �ç�n gerekl� çalışmalar yürü-
tülecekt�r” ded�.

3-  Antalya'ya Yakışan Pazaryerler� Planlanmalı (28.01.2021)

       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, halkın rahatlıkla er�şeb�leceğ�, trafik 
ya da otopark sorunu yaşanmayan kente yakışır pazaryerler�n�n planlanması gerek-
t�ğ�n� söyled�.

       Antalya Kent Konsey� Sürdürüleb�l�r Tüket�m ve Tüket�c� Hakları Çalışma Grubu'nun 
kuruluş yılından (1997) bu yana öner�ler� doğrultusunda �lçe beled�yeler� tarafından b�r-
çok pazaryer� yapıldı. Pazaryerler�n�n hayata geç�r�lmes�yle b�rl�kte b�rçok olumsuzluk 
sona erd�. Ancak plansız yapılan pazaryerler�nde başka sorunlar baş göstermeye başladı. 
B�rçok pazaryer� çevres�nde trafik sorunu ve araç otopark sorunu yaşanıyor. Pazarcı esnafı, 
tüket�c�ler �le pazaryer� çevres�nden geçmek zorunda kalan sürücüler büyük sıkıntı yaşıyor.

YERİ DOĞRU BELİRLENMELİ
       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, pazaryerler� çevres�nde yaşanan trafik so-
rununun �y� b�r planlamayla aşılab�leceğ�n� söyled�. Pazaryerler�n�n artık sadece mahalle 
sak�nler�ne değ�l, neredeyse �lçe genel�ne h�zmet verd�ğ�n� hatırlatan Kurt, bu gerçeğ�n göz
önünde bulundurularak pazaryerler�n�n konumunun doğru bel�rlenmes� ve �y� b�r planla 
hayata geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�. Pazaryerler�ne halkın rahatlıkla er�şeb�lmes� gerek-
t�ğ�ne �şaret eden Kurt, trafik ya da otopark sorunu yaşanmayan, kente yakışır pazaryerler�-
n�n planlanması gerekt�ğ�n� söyled�. 

ruhsat vermemel�d�rler. B�tk� gen kaynakları hayat� önemded�r. Mutlaka korunmalıdır. Söz 
konusu yaklaşık 61 dekarlık Karakaş Narenc�ye Vakıf Ç�ftl�ğ� araz�s�n�n de kamu kurumu 
olan Batı Akden�z Tarımsal Araştırma Enst�tüsü'nün kullanımına tahs�s ed�lmes� gerekt�ğ� 
üşünces�ndey�z” görüşler�ne yer verd�.

YAKININA OTOPARK DA PLANLANMALI
       Pazar kurulan günlerde kapalı pazaryerler� çevres�nde yolun �k� yanına araçların gel�ş�-
güzel park etmes� neden�yle büyük b�r trafik karmaşası yaşandığını vurgulayan Kurt, ac�l b�r
durumda ambulans veya �tfa�ye araçlarının b�le pazaryer�n�n bulunduğu cadde veya sokak-
tan geçmekte sorun yaşadığına �şaret ederek, “Pazaryerler�n�n yakınına otopark da 
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planlanmalıdır. Pazaryer�ne alışver�şe araçlarıyla gelen vatandaşlar da pazaryer�n�n çevre-
s�nden aracıyla geçmek zorunda kalan sürücüler de trafik sorunu yaşamamış olurlar” d�ye 
konuştu.

YAKININA OTOPARK DA PLANLANMALI

       Pazar kurulan günlerde kapalı pazaryerler� çevres�nde yolun �k� yanına araçların gel�ş�-
güzel park etmes� neden�yle büyük b�r trafik karmaşası yaşandığını vurgulayan Kurt, ac�l b�r 
durumda ambulans veya �tfa�ye araçlarının b�le pazaryer�n�n bulunduğu cadde veya sokak-
tan geçmekte sorun yaşadığına �şaret ederek, “Pazaryerler�n�n yakınına otopark da planlan-
malıdır. Pazaryer�ne alışver�şe araçlarıyla gelen vatandaşlar da pazaryer�n�n çevres�nden 
aracıyla geçmek zorunda kalan sürücüler de trafik sorunu yaşamamış olurlar” d�ye konuştu.

KENTİMİZİ DÜZENSİZ HALE GETİRİYOR
       Sürdürüleb�l�r Tüket�m ve Tüket�c� Hakları Çalışma Grubu'nun bu konuda öneml� öner�le-
r�n�n olduğunu ve �lg�l� kurumlara bu öner�ler� �lett�kler�n� de kaydeden Kent Konsey� 
Başkanı Kurt, “Plansız pazaryerler�n�n kurulması kent�m�z� düzens�z hale get�r�yor. Pazaryer-
ler�n�n konumlandırılması planlı ve mevzuata uygun yapılmalı, fiz�k� şartları düzenl� hale
get�r�lmel�d�r. Pazaryerler�n�n denet�m� de büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve h�jyen koşul-
larının sağlandığı güvenl� pazaryer� her yurttaşın hakkıdır” ded�.

KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ
       Sürdürüleb�l�r Tüket�m ve Tüket�c� Hakları Çalışma Grubu, pazaryerler�ndek� sorunların 
çözümü ve modern pazarlarların oluşturulması �ç�n daha önce Antalya Büyükşeh�r Beled�ye-
s�, �lçe beled�yeler�, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü �le 
Antalya Semt Pazarcıları Esnaf Odası'nın b�rl�kte çalışmaları gerekt�ğ�n� hatırlatarak, şu 
öner�lerde bulundu:

-  Pazar yerler�n�n konumlandırılması planlı ve mevzuata uygun yapılması

-  Kapalı pazaryerler� yaygınlaştırılması

-  Et�ket denet�mler�n�n yetk�l�lerce düzenl� olarak yapılması

-  Pazaryerler�n�n şeffaflığı �ç�n elektron�k tartıların, �lg�l� kurumlarca ayrıca pazaryerler�n�n 

   g�r�ş ve çıkış noktalarına konulması

-  Pazaryerler�n�n; pazarın kurulduğu günler dışında halkın akt�f olarak kullanab�leceğ� 

   şek�lde düzenlenmes� (Örneğ�n; spor, serg�, v.b. akt�v�teler �ç�n de kullanılmalıdır.)

-  Pazaryerler�nde park sorunun çözümü �ç�n pazaryerler�n�n etrafında park alanları yeter-

   l� düzeyde ayrılması

-  “Üret�c�-Ç�ftç� Pazarları” oluşturulması ve yaygınlaştırılması

- Açıkta satılan gıdaların denet�mler� arttırmalı, bu denet�mler numune alınarak yapılmalı

4- Antalya İç�n 3 Ac�l Adım (15.02.2021)

       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, kent�n depreme hazır olması �ç�n ac�l 
yapılması gereken 3 adımı açıkladı:

1. Tüm kent�n jeoloj� raporu yen�den hazırlanarak �mar planı güncellenmel�.
2. Deprem master planı eks�ks�z olarak tamamlanmalı ve uygulanmalı.
3. Bu raporlar tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm planlaması yapılmalı.

       Türk�ye'n�n gerçeğ� depremle �lg�l� b�r çalışma yapan Antalya Kent Konsey�, ac�len atıl-
ması gereken adımlar konusunda uyardı. Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, 
deprem felaket�nden korunmanın tek yolunun, yerleş�m alanlarını ve şeh�rler� jeoloj�k
olarak  güvenl�  zem�nler  üzer�ne  kurmak  ve  b�naları da zem�n çalışmalarıyla elde ed�le-
cek parametrelere  uygun  olarak  �nşa  etmek  olduğunu  söyled�. 

'DEPREM YILLARCA DİKKATE ALINMAMIŞ’
       Depremlerdek� madd� kayıpların büyük b�r bölümünün yanlış yer seç�m� ve kötü yapı-
laşma olduğu gerçeğ�n�n gözardı ed�lmemes� gerekt�ğ�ne d�kkat çeken Semanur Kurt, 
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“Antalya'da yapılmış olan b�nalarda 1975 yılına kadar deprem hesabı d�kkate alınmamıştır. 
1985'e kadar deprem kısmen d�kkate alınmış, 1996 yılına kadar 4'üncü derece, 1996'dan 
sonra da 2'nc� derece deprem bölges� olarak stat�k hesaplar yapılmıştır” d�ye konuştu.

'YENİ BİR RAPOR HAZIRLANMADI’
       Antalya'da 2002 yılında 3 b�n 500 hektar olan �mar alanının 2 b�n 500 hektarını kapsayan 
kısmının raporunun hazırlandığını ancak geçen 20 yıllık süre zarfında yen� b�r rapor hazır-
lanmadığına �şaret eden Kurt, “Bu rapor çok tartışılmış, eks�kler� ortaya konulmuştur. Bu 
rapora göre �mar planları hazırlanmıştır. Bugün kent�n �mar alanı yaklaşık 260 b�n hektardır. 
2002'den sonra eleşt�r�ler� d�kkate alan ve de gen�şleyen �mar alanları �ç�n yen� b�r rapor 
hazırlanmamıştır” ded�.

ÖNLEMLERDE KIRILMA NOKTASI
       1999 Gölcük deprem�nden sonra çıkarılan yönetmel�klerle depreme karşı alınması gere-
ken önlemler�n uygulanmaya konulduğunu hatırlatan Kurt, “Depremle �lg�l� parametreler 
de bu yönetmel�klerde ver�lm�şt�r. Zem�nler�n tüm mühend�sl�k değerler� kes�n olarak bel�r-
leneb�l�r. Gölcük deprem�nden sonra 31 Ocak 2000 tar�h ve 2023 sayılı genelges�nde; �mar 
planına esas jeoloj� raporu hazırlanana kadar �nşaatlar durdurulmuştur” d�ye konuştu.

ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER
       Kent Konsey� Başkanı Kurt, Antalya'nın depreme hazır olması �ç�n ac�len yapılması gere-
kenler� �se şu 3 madde hal�nde sıraladı:

1.  Tüm kent�n �mar alanını kapsayan İmar planına esas jeoloj� raporu yen�den hazırlana-
     rak �mar planı güncellenmel�d�r. 
2.  Deprem master planı eks�ks�z olarak tamamlanmalı ve uygulanmalıdır.
3.  Bu raporlar tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm planlaması yapılmalıdır.

5-  Antalya'nın Nüfus Artış Hızında Pandem� Etk�s� (23.02.2021)

        Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler�n� yorumlayan Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur         Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler�n� yorumlayan Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur 
Kurt, “Pandem� dünyayı her alanda etk�led�. Antalya'nın nüfus artış hızında da dünyayı saran Kurt, “Pandem� dünyayı her alanda etk�led�. Antalya'nın nüfus artış hızında da dünyayı saran 
pandem� etk�s� net b�r şek�lde görülüyor” ded�. pandem� etk�s� net b�r şek�lde görülüyor” ded�. 

        Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler�n� yorumlayan Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur 
Kurt, “Pandem� dünyayı her alanda etk�led�. Antalya'nın nüfus artış hızında da dünyayı saran 
pandem� etk�s� net b�r şek�lde görülüyor” ded�. 

       Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler� Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 
Kent Konsey� Toplum Çalışma Grubu da TÜİK'�n açıkladığı Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler�n� 
b�r rapor hal�nde değerlend�rd�. Çalışmada Antalya'nın nüfus artış hızında geçen yıllara 
göre d�kkat çeken b�r düşüş yaşandığı gözlemlend�.

BİNDE 34,6'DAN BİNDE 14,5'E DÜŞTÜ
     Türk�ye'de nüfus artış hızı 2019 yılında b�nde 13,9 �ken, 2020 yılında b�nde 5,5 olarak 
gerçekleşt�. Antalya'da �se 2015 yılında b�nde 29,22 olan yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında 
b�nde 34,6'ya yükseld�. Ancak nüfus artış hızı, dünyayı etk�s� altına alan Cov�d-19 pandem�s�-
n�n yaşandığı 2020 yılında b�nde 14,5'e düştü.

YABANCI NÜFUS SAYISI DA AZALDI
       Pandem�, Antalya'da yaşayan yabancı nüfusunda da azalmaya neden oldu.  Yabancı 
nüfus sayısı toplamda yüzde 8,1 azalarak 94 b�n 294 oldu. Ver�lere göre 2020 yılında Antal-
ya'da yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkeler Rusya, Kazak�stan ve Almanya şekl�n-
de sıralandı. En fazla yabancının yaşadığı �lçeler �se Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı…

'PANDEMİNİN ETKİSİ GÖRÜLÜYOR’
       Antalya'nın nüfus ve göç ver�ler�n� yorumlayan Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur 
Kurt, “Coronav�rüs, 2020 yılında bütün dünyayı hemen hemen her alanda etk�led�. Bu etk� 
2021 yılında da devam ed�yor. Evet, Antalya göç almaya devam ed�yor ancak Antalya'nın 
nüfus artış hızında pandem�n�n etk�s� net b�r şek�lde görülüyor” d�ye konuştu.

TURİZM KENTİ VE ÜNİVERSİTE
       2000 genel nüfus sayımında b�r m�lyon 719 b�n 751 olan Antalya nüfusunun 2020'de 2,5 
m�lyonu aştığı ve 2020 yılında gelen göçün yaş grubuna bakıldığında l�se ve l�sans mezunu 
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KOMŞU İLLERİN ETKİSİ
   1980'lerden �t�baren aldığı göçün �ller bazında sıralanışına bakıldığında Antalya'nın 
5'�nc� sırada olduğunu ve Antalya'nın en büyük göçü İstanbul'dan, daha sonra sırasıyla An-
kara, Konya, Şanlıurfa, Isparta, Burdur ve İzm�r'den aldığını hatırlatan Kurt, “Ancak nüfusu 
büyük olan İstanbul ve Ankara bu sıralamanın dışında bırakıldığında Antalya'nın sınır kom-
şusu Konya, Burdur ve Isparta'dan öneml� sayıda göç aldığı görülüyor” ded�.

NELER YAPILMALI?
       Semanur Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan Toplum Çalışma Grubu'nun öne-
r�ler� doğrultusunda nüfus artışı ve göç �le �lg�l� neler yapılacağıyla �lg�l� şunları söyled�: 
“Çocuk, genç, yaşlı �ç�n ayrı ayrı göçmen pol�t�kası oluşturulmalı. İstat�st�ksel ver� �ç�n �dar� 
kararlar alınmalı. Tüm �llerde göç �dareler�ne tam yetk� ver�lmel�, gelen göçmenler�n kayıt 
altına alınmaları ve her türlü b�lg�ler� �ç�n tek b�r baş olmalı. İl yönet�m�n�n ve yerel yönet�m-
ler�n göçün get�rd�ğ� her türlü sorun ve sıkıntılara karşı öngörüsünün ve stratej�k planları 
hazırlanmalı.”

6-  Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu'ndan Karacaören Açıklaması (25.02.2021)

    Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, Karacaören Barajı'ndan Antalya'nın �çme suyu 
�ht�yacını karşılamak amacıyla DSİ tarafından 26 Şubat 2021 tar�h�nde düzenlenecek �haley-
le �lg�l� yazılı açıklama yaptı. İhalen�n �ptal ed�lmes� gerekt�ğ�n�n bel�rt�ld�ğ� açıklamada 
halkın sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etk�leyecek her türlü çalışmadan uzak durulması 
gerekt�ğ� kayded�ld�. Açıklamada şöyle den�ld�:

 “KAMUOYUNA DUYURU”

        Antalya, Burdur ve Isparta üçgen�nde yer alan Karacaören Barajı'ndan Antalya'nın �çme 
suyu �ht�yacını karşılamak amacıyla 2014 yılında temel� atılan ancak yarım kalan �sale hattı-
nın yen�den �haleye çıkarıldığı basında yer almıştır.

       Yüzde 25'� tamamlandığı bel�rt�len 43 k�lometrel�k �sale hattıyla Varsak Mahalles�nde ya-
pılması planlanan arıtma tes�s�n�n �hales� 26 Şubat 2021 tar�h�nde Ankara'da Devlet Su İşler� 
(DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

     Antalya, Burdur ve Isparta'dan b�l�m �nsanları, mühend�sler, çevrec�ler, meslek odaları 
Karacaören Barajı'ndan  �çme suyu  tem�n  ed�lemeyeceğ�n�,  bunun  halk  sağlığı  açısından
 sakıncalarını yıllardır d�le get�rmekted�r.

olan 15-40 yaş aralığının fazla olduğu d�kkat çekt�. Kent Konsey� Başkanı Kurt'a göre bunun 
neden� Antalya'nın tur�zm bölges� olmasından dolayı yaratılan �ş �mkânı ve ün�vers�te oku-
mak �ç�n gelenler…

       Isparta Der� Organ�ze Sanay� Bölges� başta olmak üzere çevrede bulunan mermer ocak-
larının atıkları Karacaören Barajı'na akıtıldığı yıllardır söylenmekted�r.

       Ancak bu gerçekl�ğe rağmen  öyle anlaşılıyor k� �lg�l� kurum  bu  �haley�  yapmaktan  vaz-
geçmemekted�r.

       Basında yer alan haberlere göre, DSİ tarafından �haleye çıkarılacak olan proje kapsamın-
da Karacaören Barajı'nda yapılan su anal�zler�ne göre, ç�nkodan s�yanüre, arsen�kten kurşu-
na b�rçok ağır metal k�rl�l�ğ�n�n bulunduğu yer almaktadır.

       Antalya Kent Konsey� kuruluşundan bu yana, yaklaşık 24 yıldır, bu konu Altyapı ve Çevre 
Çalışma gruplarının gündem�nde hep yer almıştır ve Genel Kurul kararlarıyla �lg�l� kurum ve 
kuruluşlar uyarılmıştır.

       Antalya Kent Konsey� olarak uyarıyoruz: 26 Şubat 2021 tar�hl� �hale �ptal ed�lmel�d�r. 
Karacaören Barajı'ndan �çme suyu tem�n etme projes�nden vazgeç�lmel�d�r. Halkın sağlığını 
ve kent yaşamını olumsuz etk�leyecek her türlü çalışmalardan uzak durulmalıdır.

       Antalya'nın �çme suyu �ç�n alternat�f b�rçok kaynak bulunmaktadır.  Bu kaynaklar, düzen-
lenecek sempozyumlarla akılcı ve b�l�msel yöntemlerle bel�rlenmel�d�r.
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

7- Atatürk'ün Antalya'ya Gel�ş�n�n 91'�nc� Yıldönümünün Kıvancını Yaşıyoruz. 
(06.03.2021)

        Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kurucusu  Ulu  Önder  Mustafa  Kemal  Atatürk'ün  Antalya'ya 
gel�ş�n�n 91'�nc� yıldönümünü kutluyoruz.

       6 Mart 1930 tar�h�nde Atatürk'ün Antalya'ya geleceğ� haber� kentte büyük sev�nç ve 
heyecan yaratmıştır. Aynı heyecanı ve  sev�nc� neredeyse b�r asır sonra bugün  de yaşamak-
tayız.

       6 Mart günü Antalya'yı karadan ve den�zden gez�p �nceleyen Atatürk, karla kaplı Bey-
dağları'nı uzun uzun seyrett�kten sonra gözlemler�n� bu vec�zeyle d�le get�rm�şt�r.

       Büyük  önder  Atatürk'ün  Antalya'ya  gel�ş�nde  “H�ç şüphes�z k� Antalya dünyanın en 
güzel yer�d�r” sözüyle kent�m�ze olan hayranlığını en �y� şek�lde �fade etm�şt�r.

       Pandem� sürec� neden�yle bu anlamlı günümüzle �lg�l� �sten�len etk�nl�k ve programlar 
düzenlenemeyeb�l�r ancak Ata'mızın kent�m�ze gel�ş�nden duyduğumuz haklı gurur ve 
sev�nc� yaşamaktayız.

       H�ç şüphes�z k� Antalya, Ata'mızın z�yaret�n�n verd�ğ� heyecan ve gururu belleğ�nde 
hep yaşatacaktır.

       Barışı ve sevg�y� Anadolu'nun öznes� hal�ne get�ren Atatürk'ü bu ves�leyle b�r kez daha 
saygı ve m�nnetle anıyoruz.

8-  Antalya'nın 3 Öneml� Gündem� Kent Konsey�'nde Görüşüldü (18.03.2021)

        Antalya gündem�nde uzun süred�r yer alan Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k, Konyaaltı Sah�l�'ndek�         Antalya gündem�nde uzun süred�r yer alan Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k, Konyaaltı Sah�l�'ndek� 
�şgal ve kaçak yapılar �le falezler�n ışıklandırılması konuları Kent Konsey� Yürütme Kurulu'nda �şgal ve kaçak yapılar �le falezler�n ışıklandırılması konuları Kent Konsey� Yürütme Kurulu'nda 
tartışıldı.tartışıldı.

        Antalya gündem�nde uzun süred�r yer alan Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k, Konyaaltı Sah�l�'ndek� 
�şgal ve kaçak yapılar �le falezler�n ışıklandırılması konuları Kent Konsey� Yürütme Kurulu'nda 
tartışıldı.

       Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, kent�n gündem�nde yer alan konuları görüşmek 
amacıyla toplandı. Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda pandem� koşulları gözet�lerek yapılan 
Mart ayı Yürütme Kurulu toplantısında Düden Çayı'ndak� k�rl�l�k, Konyaaltı Sah�l�'ndek� 
�şgaller ve kaçak yapılar �le falezler�n ışıklandırılması konuları görüşüldü. Antalya Kent Kon-
sey� Başkanı Semanur Kurt'un başkanlığında yapılan toplantıda, görüşülen konularla �lg�l� 
rapor hazırlanması, kamuoyunun doğru b�lg�lend�r�lmes� ve hazırlanacak raporların �lg�l� 
kurumlara gönder�lmes� kararlaştırıldı.

DÜDEN ÇAYI'NDAKİ KİRLİLİK
       Toplantıda Yürütme Kurulu üyeler�nden oluşan kom�syon tarafından hazırlanan 'Düden 
Çayı'ndak� K�rl�l�k' konulu b�r sunum yapıldı. Sunumda Düden Çayı'ndak� sorunun b�r 
kokuyla ortaya çıktığı bel�rt�lerek, geçm�ş yıllarda benzer b�r problem�n yaşandığı ve Mart 
2015 tar�hl� grup raporlarına yansıdığı vurgulandı. Toplantıda o raporun bugün yaşanan 
durumu da özetled�ğ� �fade ed�ld�. Düden Çayı'nda meydana gelen ve balık ölümler�ne 
neden olmasından dolayı ülke gündem�nde tartışma yaratan konuyla �lg�l� sunumda öneml� 
tesp�tler yer aldı. Toplantıda konuyla �lg�l� b�r rapor hazırlanarak �lg�l� kurumlara gönder�l-
mes� ve kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı.

KONYAALTI SAHİLİ'NDEKİ İŞGALLER
       Kent Konsey� Yürütme Kurulu toplantısının b�r d�ğer öneml� konusu �se Konyaaltı Sah�-
l�'ndek� �şgaller ve kaçak yapılar oldu. Konuyla �lg�l� Yürütme Kurulu Üyes� M�mar Recep 
Eseng�l tarafından b�lg� ver�ld�. Konyaaltı Sah�l� �le �lg�l� alan yönet�m� bulunduğu ancak 
bunun yıllardır uygulanmaması eleşt�r� konusu oldu. Konyaaltı Sah�l�'n�n seç�mden önce ve 
sonra devam eden �şgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı g�derek daha kötüye g�tt�ğ�n� 
vurgulayan Recep Eseng�l, bu konuda �lg�l� kurumların gerekl� denet�mler� yapmasından öte, 
uygulamalara d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ�ne �şaret ett�. Konyaaltı Sah�l�'ndek� ulaşım ve 
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FALEZLERİN IŞIKLANDIRILMASI PROJESİ
       Kentte tartışma yaratan falezler�n ışıklandırılması öner�s� de Yürütme Kurulu'nda görü-
şüldü. Konuyla �lg�l� Yürütme Kurulu Üyes� Prof. Dr. N�hat D�pova tarafından b�r değerlend�r-
me yapıldı. Ortada henüz b�r ışıklandırma projes�n�n olmadığı hatırlatılırken, bu öner�n�n 
b�l�msel b�r çalışma yapılmadan hayata geçmes� durumunda bölgedek� flora ve ekos�stem 
başta olmak üzere doğal yapının zarar göreceğ� vurgulandı. Benzer projen�n geçm�şte de 
kent�n gündem�ne get�r�ld�ğ�n�n hatırlatıldığı toplantıda, geçm�ş dönemlerde Antalya 
Büyükşeh�r Beled�yes�'ne bu projen�n falezlere ve doğal yaşama vereceğ� zararlara �l�şk�n b�r 
rapor sunulduğu kayded�ld�. Falezler�n ışıklandırılmasıyla �lg�l� b�l�msel b�r çalışma yapıldık-
tan sonra bu projen�n hayata geç�r�l�p geç�r�lmeyeceğ�ne karar ver�lmes� gerekt�ğ�n�n daha 
doğru b�r yaklaşım olacağı �fade ed�ld�.

       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, yapılan sunumlar ve değerlend�rmeler �ç�n 
Yürütme Kurulu üyeler�ne teşekkür ett�.

otopark sorunu �le sah�l alanının halkın kullandığı alanlarının g�derek daralması da günde-
me get�r�lerek, bu konuda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve b�r pol�t�ka üret�l-
mes� gerekt�ğ� bel�rt�ld�.

9-  Kentsel Dönüşüm Uyarıları (27.04.2021)

         Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Türk�ye'n�n b�rçok kent�nde olduğu g�b�          Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Türk�ye'n�n b�rçok kent�nde olduğu g�b� 
Antalya'da da yapılan kentsel dönüşüm projeler�yle �lg�l� öneml� uyarılarda bulundu. Antalya'da da yapılan kentsel dönüşüm projeler�yle �lg�l� öneml� uyarılarda bulundu. 
         Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Türk�ye'n�n b�rçok kent�nde olduğu g�b� 
Antalya'da da yapılan kentsel dönüşüm projeler�yle �lg�l� öneml� uyarılarda bulundu. 

       Kentsel dönüşüm projeler� Antalya başta olmak üzere Türk�ye genel�nde b�rçok kentte 
hayata geç�r�l�yor. Ancak kentsel dönüşüm projeler�n�n b�rçoğunda büyük sorunlar yaşa-
nıyor. Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, kentsel dönüşüm projeler�n�n sorunsuz 
uygulanab�lmes� ve hak sah�pler�n�n mağdur ed�lmemes� �ç�n öncel�kle yasal düzenleme-
ler�n sağlıklı b�r zem�ne oturtulması ve eks�ks�z uygulanması gerekt�ğ�n� vurguladı.

'PLANLAMA SÜRECİ ÇOK BOYUTLU ELE ALINMALI’
        Yasal düzenlemen�n sağlıklı b�r zem�ne oturtulmasının ardından planlama sürec�n�n de 
çok boyutlu ele alınarak tüm faktörler�n değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� savunan Semanur 
Kurt, “B�rçok kentsel dönüşüm projes� �y� n�yetle başlıyor olab�l�r. Ancak sonuçları kent�n 
kültürel ve doğal yapısı gözönünde bulundurulduğunda kötü sonuçlar doğurab�l�yor. Kaş 
yapalım derken göz çıkarmayalım. Dönüşüm hedeflen�rken rant bölüşümüne fırsat ver�l-
memel�” ded�.

'İKLİMSEL KOŞULLAR DA GÖZETİLMELİ’
       Antalya'nın doğal ve tar�h� yapısıyla tur�zme katkı sağladığını vurgulayan Kurt, projeler-
de yerel�n özell�kler�n� yansıtan, kent k�ml�ğ�n� yaşatacak �kl�msel özell�kler� gözeten sürdü-
rüleb�l�r projelere önem ver�lmes� gerekt�ğ�ne �şaret ett�. Sıcak b�r kent olan Antalya �ç�n 
kuzey güney kor�dorları oluşturulup planlama çalışmalarına aktarılması gerekt�ğ�n� bel�rten 
Kurt, Antalya �ç�n farklı �maj unsurları ve kente özgü öner�ler�n önem�n� de vurguladı.

'ANTALYA'NIN SİLUETİ BOZULMAMALI’
       Kentsel dönüşüm çalışmalarında Antalya'nın tüm değerler�n�n korunmasına özen gös-
ter�lmes� gerekt�ğ�n� de �fade eden Kurt, “Üst ölçekl� planlarda öngörülen nüfus projeks�yon-
ları Kentsel Dönüşüm Master Planı �ç�n de geçerl�d�r. Nüfus ve yoğunluk artırımları kentsel 
dönüşümün b�r sonucu olmamalıdır. Antalya �ç�n kentsel dönüşümün temel �lke ve stratej�-
ler�n�n öncel�kle bel�rlenmes� gerekl�d�r. Böylece Antalya'nın s�luet� de bozulmamalıdır” d�ye 
konuştu.

'ALTYAPI İHMAL EDİLMEMELİ’
    Altyapı konusunda da uyaran Kurt, “Dönüşüm bölgeler�nde �çme suyu, kanal�zasyon, 
doğalgaz, telefon, �nternet, elektr�k g�b� altyapı fonks�yonları da yen�lenmel�d�r.  Nüfus 
yoğunluğu artışı öngörülen bölgelerde nüfusun get�receğ� �lave kapas�te artışı karşılanacak 
şek�lde kurumlar arası koord�nasyon sağlanmalı ve altyapı planlaması oluşturulmalıdır. 
Kent�n altyapı planlaması �le �lg�l� kurumlararası �şb�rl�ğ� sağlanmalıdır” ded�.
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STRATEJİ VE PLANLAMA POLİTİKASI
       1999 önces� yapılmış, ruhsatlı ve zamanın get�rd�ğ� yapılaşma koşullarını sağlamış her 
b�nayı kentsel dönüşüme g�rmes� gereken yapı olarak n�telend�rmek ve bunu b�r kıstas ola-
rak ele almanın yanlış olduğunu bel�rten Kurt, 1999 önces� yapılan yapıların güvens�z ve 
çürük olduğunu söyleyeb�lmek �ç�n bel�rl� kıstas ve anal�zlerle bunun tesp�t ed�lmes� gerek-
t�ğ�n� söyled�. “B�r stratej� ve planlama pol�t�kası gözet�lmel�” d�yen Kurt, şunları söyled�:

       “1999 önces� yapılan zamanın şartlarının çok üstünde malzeme ve yapı kal�tes�ne sah�p 
b�nalar bulunduğu g�b� günün koşullarına göre güvenl� olmayan yapılar da var. Bunu tesp�t 
etmek �ç�n farklı anal�z yöntemler�ne �ht�yaç var. Dönüşüm alanlarının yen�den yapılanma-
sında konut alanlarının güvenl� ve sağlıklı b�r yaşam alanı n�tel�ğ�ne kavuşması �ç�n sosyal ve
 tekn�k altyapı tes�sler� �le çalışma alanlarına yönel�k kararlar b�rl�kte ele alınmalı ve standart-
lar sağlanmalıdır.” 

'GAYRİMENKUL ODAKLI ZARAR VERİR’
       Kentsel mekânın ekonom�k, sosyal, fiz�ksel ve çevresel koşullarını �y�leşt�rmeye yönel�k 
stratej� ve eylemler�n bütününü �fade ett�ğ�n� anlatan Kurt, “Planlama sürec� tekn�k ve b�l�m-
sel anal�zler� �çermes�, katılımcı, çok aktörlü, çok kapsamlı olmalı. Bölgen�n doğal, kültürel, 
sosyal yapısına saygılı geçm�ş değerler�n� h�çe saymayacak pol�t�kalar oluşturulmalı. Türk�ye 
ve dünya örnekler� gösterm�şt�r k� sadece gayr�menkul odaklı, ayrıcalıklı �mar hakkı 
sağlamaya yönel�k ve b�na temel�ne oturulan kentsel dönüşüm pol�t�kaları uzun vadede 
kente zarar vermekted�r. Bu çalışmalarda temelde rant artışını değ�l, can güvenl�ğ�n�n 
sağlanmasını ve yaşam düzey�n�n yükselt�lmes� amaçlanmalıdır” ded�.

'ANTALYA'NIN HATA YAPMA LÜKSÜ YOK’
        “Antalya g�b� zeng�n doğal ve kültürel değerlere sah�p b�r tur�zm kent�n�n d�ğer kentler-
de yapılan hataları yapma lüksü bulunmamaktadır” d�yen Semanur Kurt, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Bu bakımdan Antalya kentsel dönüşüm alanlarının bel�rlenmes� ve müdahale 
yöntemler�n�n saptanmasını �çeren çalışmanın yukarıda bel�rt�len hususlar göz önünde 
bulundurularak, meslek odaları ve s�v�l toplum kuruluşları, ün�vers�te, kamu özel sektör 
katılımcılarıyla sürec�n sağlıklı b�r şek�lde devam ett�r�lerek, çalışmanın daha da gel�şt�r�lme-
ye ve üzer�nde çalışılmaya �ht�yacı bulunmaktadır.”

10-  Yamansaz ve Kent Müzes� Konsey'�n Gündem�nde (02.06.2021)

         Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, kes�n korunacak hassas alan �lan ed�len Yamansaz          Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, kes�n korunacak hassas alan �lan ed�len Yamansaz 
Sulak Alanı �le Kent Müzes� çalışmalarındak� son gel�şmeler� ele aldı.Sulak Alanı �le Kent Müzes� çalışmalarındak� son gel�şmeler� ele aldı.
         Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, kes�n korunacak hassas alan �lan ed�len Yamansaz 
Sulak Alanı �le Kent Müzes� çalışmalarındak� son gel�şmeler� ele aldı.

       Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, geçen ay kes�n korunacak hassas alan �lan ed�len 
Yamansaz Sulak Alanı ve Kent Müzes� �le �lg�l� son gel�şmeler� görüştü. Yürütme Kurulu 
Haz�ran ayı toplantısı pandem� koşulları göz önünde bulundurularak maske-mesafe-h�jyen k
urallarına uyularak açık alanda gerçekleşt�r�ld�. Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt başkan-
lığında yapılan toplantıda kent�n gündem�nde uzun yıllardır yer alan Yamansaz Sulak Alanı 
�le Karaal�oğlu Parkı'nda yapımı sürdürülen Antalya Kent Müzes� görüşüldü.

ÇALIŞMA GRUPLARI RAPOR HAZIRLAYACAK
       Yamansaz Sulak Alanı �le �lg�l� Antalya Kent Konsey� Altyapı Çalışma Grubu Başkanı N�hat 
D�pova tarafından Yürütme Kurulu'na b�lg� ver�ld�. Yamansaz Bataklığı Doğal S�t Alanı'nın 8 
Mayıs 2021 tar�h�nde koruma statüsünün yen�den değerlend�r�lerek kes�n korunacak hassas 
alan olarak yen�den tesc�l ed�ld�ğ�ne �l�şk�n Cumhurbaşkanı kararının Resm� Gazete'de
yayımlandığı hatırlatıldı. Bu kararla �lg�l� hukuk� yönden neler yapılab�leceğ�ne �l�şk�n Alt-
yapı, İmar, Tarım, Afet �le Çevre olmak üzere 5 çalışma grubunun toplantı yaparak rapor 
hazırlanmasına karar ver�ld�.

ANTALYA KENT MÜZESİ SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLDÜ
       Toplantıda Antalya'da yıllardır hayata geç�r�lmes� �ç�n çalışılan Kent Müzes� de görüşül-
dü. Yürütme Kurulu üyeler�, Kent Müzes�'n�n yıllardan ber� Kent Konsey�'n�n gündem�nde yer 
aldığını hatırlatarak, bu konuda yoğun çalışmalar yaptıklarını ve Antalya Büyükşeh�r 
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Beled�yes�'ne öner�lerde bulunduklarını vurguladı. Gel�nen noktada neler yapılması gerek-
t�ğ� Yürütme Kurulu'nda tartışıldı. Toplantıda Kent Müzes� �le �lg�l� sürec� anlatan ve 
kamuoyunu doğru b�lg�lend�ren b�r basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

11-  Kent Konsey� Yürütme Kurulu'ndan Antalya Kent Müzes� Açıklaması 
(03.06.2021)

       Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, Antalya Kent Müzes� �le �lg�l� basın açıklaması 
yaptı. Açıklamanın tam metn� şöyle:

ANTALYALILARIN 20 YILDIR YAPMAYA ÇALIŞTIĞI
KENT MÜZESİ RAFA MI KALDIRILDI?

     Antalya Kent Konsey� olarak Muratpaşa'dak� Kapalı Spor Salonu'nun esk� �şlev�ne yen�-
den kavuşturulmak üzere yapılan çalışmaları hayretle ve kaygıyla �zlemektey�z. Oysa bu 
yapı 2000 yılından ber� kent belleğ�ndek� s�luet� korunarak çalışmaları sürdürülen Antalya 
Kent Müzes�'n�n ana serg� mekânını oluşturarak “Başlangıçtan Bugüne Antalyalılar 
Serg�s�”ne ev sah�pl�ğ� yapmak üzere Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya 
Büyükşeh�r Beled�yes�'ne tahs�s ed�lm�ş ve bu amaca uygun olarak sağlamlaştırma 
çalışmalarına başlanmıştı.

     Kısaca hatırlamakta yarar görüyoruz: Bek�r Kumbul'un bundan 20 yıl öncek� başkanlı-
ğında esk� beled�ye b�nasının Antalya Kent Müzes� yapılması gündeme geld�. Menderes 
Türel'�n �lk başkanlık dönem�nde çok sayıda b�l�m �nsanının katılımıyla Müze'n�n kavramsal 
çerçeves� oluşturuldu ve Türk�ye'n�n en gen�ş alana yayılı Kent Müzes�'n�n “Başlangıçtan 
Bugüne Antalyalılar”, “Antalya Evl�l�k ve A�le Tar�h�”, “Antalya'nın Mutfak Kültürü” ve “Antal-
ya'nın Doğası” olmak üzere 4 ana serg�s� olmasına karar ver�ld�. 2009-2014 arasında 
başkanlık yapan Mustafa Akaydın dönem�nde Kent Belleğ� Merkez� yen�den açıldı ve 
“Evl�l�k ve A�le Tar�h� Serg�s�”ne ev sah�pl�ğ� yapacak olan Bülent Ecev�t Kültür Merkez� 
tamamlandı. Menderes Türel'�n �k�nc� dönem�ndeyse Antalya Kent Konsey�'n�n ve uzman 
müzec�ler�n dâh�l olduğu onlarca toplantıyla serg� senaryoları ve �ç mekân tasarımlarıyla 
b�rl�kte m�mar� projeler tamamlandı. Konsey�m�z, Başkanın öner�s� üzer�ne akt�f olarak tüm
toplantılara katıldı ve gerekl� her türlü katkıyı verd�.

    2019'da Antalya'yı yönetmek üzere seç�len yen� başkan Muh�tt�n Böcek ve çalışma 
arkadaşlarının artık sadece uygulama safhasını gerçekleşt�rmes� beklen�rd� fakat kend�le-
r�yle bugüne kadar Antalya Kent Müzes� Projes� gündem�yle b�r toplantı yapmak mümkün 
olmadı. Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n bu konudak� karar sürec�ne Antalya Kent 
Konsey� ve STK'ları dâh�l etmed�ğ� görülüyor. Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�, Kent Konsey� 
ve STK'ları sürec�n dışında tutma hakkına sah�p olmakla b�rl�kte, Antalyalıları kend� geçm�ş-
ler�nden uzaklaştırma hakkına sah�p değ�ld�r. Bu yaklaşım, mevcut yönet�m�n “B�z B�rl�kte 
Yaparız” sloganıyla da bağdaşmamaktadır.

       Antalya, Tar�h� Kentler B�rl�ğ�'n�n kurucu üyes�d�r ve bu B�rl�ğ�n 150'den fazla üye kent�-
n�n ve �lçes�n�n b�rer Kent Müzes� bulunmaktadır. Antalya'nın da b�r Kent Müzes�'ne şu �k� 
öneml� nedenden ötürü �ht�yacı vardır: 1. Kentl�n�n kend� geçm�ş�n� ve ortak hafızasını 
koruyarak gelecek nes�llere aktarmak ve 2. Kent merkez�ne daha fazla z�yaretç�n�n geleceğ� 
b�r çek�m merkez� yaratarak kent�n ekonom�s�ne katkıda bulunmak. Karaal�oğlu Parkı 
�ç�ndek� açık ve kapalı alanlar bu �k� hedefe ulaşmak �ç�n eşs�z b�r fırsat sunmaktadır.

    İy� b�l�nmel�d�r k� 20 yıldır onlarca b�l�m �nsanın yüzlerce toplantıyla emek harcadığı 
Antalya Kent Müzes� bütüncül b�r konseptt�r ve parçalanamaz. Bugüne kadar harca-
nan paraları, emekler� ve enerj�y� yok sayarak bu konsept�n b�r parçasını asıl proje 
alanının dışına taşıma gayret� �ç�nde olunursa Antalya Kent Konsey� bunun karşısında 
olacaktır. Elde sadece “d�j�tal” malzeme bulunduğuna da�r yayılan haberler de art n�yetl�d�r.

       Bu durumda Antalya'yı nasıl b�r kültür ve sanat kent� yapacaklarını da anlamış bulun-
maktayız.
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       Antalya Kent Müzes� bağlamında son dört dönemde hang� yönet�mler�n nasıl b�r katkı-
da bulunduklarını yukarıda sıraladık. Bugünkü Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� yönet�m� tüm 
20 yıllık b�r�k�m� yok sayarsa Antalya'ya büyük haksızlık etm�ş olacaktır.

       Antalya Kent Konsey�, Kent Müzes� çalışmaları �çer�s�nde olmasa da sürec�n yakından ta-
k�pç�s� olacaktır.

       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12-  Kent Konsey�'nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz'a İnceleme Gez�s� (17.06.2021)

        Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu üyeler�, yıllardır kent gündem�nde yer alan Lara Kent         Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu üyeler�, yıllardır kent gündem�nde yer alan Lara Kent 
Parkı ve koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararnames�yle değ�şt�r�lerek alanı daraltılan Yaman-Parkı ve koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararnames�yle değ�şt�r�lerek alanı daraltılan Yaman-
saz'a �nceleme gez�s� düzenled�.saz'a �nceleme gez�s� düzenled�.

        Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu üyeler�, yıllardır kent gündem�nde yer alan Lara Kent 
Parkı ve koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararnames�yle değ�şt�r�lerek alanı daraltılan Yaman-
saz'a �nceleme gez�s� düzenled�.

       Antalya Kent Konsey�, Muratpaşa �lçes� sınırlarındak� kent�n öneml� değerler� olan Lara 
Kent Parkı ve Yamansaz'ı gündemde tutmaya devam ed�yor. Antalya Kent Konsey� Başkanı 
Semanur Kurt, Yürütme Kurulu üyeler�yle b�rl�kte Lara Kent Parkı ve Yamansaz'a �nceleme 
gez�s� düzenled�. Yürütme Kurulu üyeler� �lk olarak yıllardır Antalya'nın gündem�nde olan 
'temalı park' yapılmak üzere Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından tahs�slere konu ed�len 3 
m�lyon metrekare büyüklüğündek� Lara Kent Parkı'nda �ncelemelerde bulundu.

KAÇAK BARAKALAR, ÇÖP VE YANGIN…
       İnceleme gez�s�nde kumul alanda kanal kazıldığı, off road araçları �ç�n parkurlar oluştu-
rulduğu, evs�z k�ş�ler�n kaçak barakalarda yaşadığı, ormanın ortasına sera kurulduğu tesp�t 
ed�ld�. Yanan ormanlık alanda da �nceleme yapan Kent Konsey� Yürütme Kurulu üyeler�, 
orman ve kumul alandak� çöp yığınlarına �şaret ett�. Yürütme Kurulu Üyes� Tuncay Ney�şç� de
Lara Kent Parkı'nın ekoloj�k, morfoloj�k ve kumul özell�ğ�ne vurgu yaparak, alanın önem�ne 
�l�şk�n b�lg� verd�.

YAMANSAZ'DA YAPILAŞMA
       Kent Konsey� Yürütme Kurulu üyeler�n�n b�r sonrak� durağı �se 8 Mayıs 2021 tar�hl� Resm� 
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnames�yle sınırları daraltılarak koruma statüsü 
değ�şt�r�len Yamansaz oldu. Lara Kent Parkı'nın kuzey�nde yer alan Yamansaz �le �lg�l� Yürüt-
me Kurulu üyes� N�hat D�pova tarafından b�lg� ver�ld�. 'Kes�n korunacak hassas alan' �lan 
ed�len alanın sulak ve b�rçok canlıya ev sah�pl�ğ� yapma özell�kler�ne �şaret ed�l�rken, bölge-
dek� yapılaşma da gözlerden kaçmadı.

'BU MİRASI GELECEĞE TAŞIMALIYIZ’
       İnceleme gez�s�n�n ardından değerlend�rmelerde bulunan Antalya Kent Konsey� Yürüt-
me Kurulu üyeler�, Lara Kent Parkı'nın da Yamansaz'ın da kent�n öneml� değerler� olduğuna 
�şaret ederek, bu alanların mutlaka korunması ve gelecek nes�llere bırakılması gerekt�ğ�n� 
vurguladı. Lara Kent Parkı ve Yamansaz'ın Kent Konsey�'n�n kuruluşundan bu yana günde-
m�nde yer aldığını hatırlatan Yürütme Kurulu üyeler�, “Antalya Kent Konsey� olarak kent�n en 
öneml� değerler�nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz'ı gündemde tutmaya devam edeceğ�z. 
Bu alanlar Antalya'ya m�rastır, bu m�rası koruyup gelecek nes�llere taşımak hep�m�z�n görev� 
olmalıdır” ded�.

13-  Çubuk Bel� Tünel�'ne 'Cevat Uyanık' Adı Ver�ls�n Öner�s� (22.06.2021)

         Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Antalya-Burdur Karayolu üzer�nde �nşaatı de-         Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Antalya-Burdur Karayolu üzer�nde �nşaatı de-
vam eden Çubuk Bel� Tünel�'ne 'Çubuk Bel�' türküsünü derleyen Cevat Uyanık'ın adının ver�lme-vam eden Çubuk Bel� Tünel�'ne 'Çubuk Bel�' türküsünü derleyen Cevat Uyanık'ın adının ver�lme-
s�n� önerd�.s�n� önerd�.

         Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Antalya-Burdur Karayolu üzer�nde �nşaatı de-
vam eden Çubuk Bel� Tünel�'ne 'Çubuk Bel�' türküsünü derleyen Cevat Uyanık'ın adının ver�lme-
s�n� önerd�.

       Antalya-Burdur Karayolu üzer�nde adını türkülere veren Çubuk Bel�'nde Karayolları 
13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında �nşaatına başlanan ve devam eden tünel 
projes�yle �lg�l� Antalya Kent Konsey�'nden �s�m öner�s� geld�. Antalya Kent Konsey� Başkanı 
Semanur Kurt, 4 b�n 400 metre uzunluğundak� tünele 'Çubuk Bel�' türküsünü derleyen 
‘Cevat Uyanık' adının ver�lmes�n� önerd�.
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GEÇİDİN YAŞATTIĞI ZORLUK
       Türküler�n k�m� zaman b�r aşkı, k�m� zaman b�r acıyı d�le get�rd�ğ�n� hatırlatan Kent Kon-
sey� Başkanı Kurt, “Çubuk (Çıbık) Bel� türküsü de aşkına kavuşmasına engel olan b�r geç�d�n 
yaşattığı zorluğu anlatıyor. Ser�k Karıncalı köyüne a�t bu türkü d�lden d�le dolandı ve günü-
müze ulaştı. Bazı kaynaklara göre bu türkü 'Cevat Aga' olarak b�l�nen Cevat Uyanık'a, k�m� 
kaynaklara göre �se babası Yanıkoğlu Şevket'e a�tt�r. Türküyü derleyen k�ş�n�n Cevat Uyanık 
olduğu b�l�nmekted�r” ded�.

ÖNERİ İLGİLİ KURUMLARA SUNULACAK

       Bu türkünün Antalya �ç�n önem�ne de değ�nen Semanur Kurt, şunları söyled�: “Çubuk 
Bel� türküsü, Antalya �le adeta özdeşleşm�ş b�r türküdür. Antalya-Burdur Karayolu üzer�nde 
yapımı süren �nşaat tamamlandığında bu tünele 'Çubuk Bel�-Cevat Uyanık Tünel�' adı ver�le-
rek, bu öneml� türkümüz sah�b�yle b�rl�kte yaşatılab�l�r. Bu öner�m�z bakanlık başta olmak 
üzere �lg�l� tüm kurum kuruluşlara da sunulacaktır.”

YÜRÜTME KURULU ZİYARETLERİ

       Antalya  Kent  Konsey�  Yürütme  Kurulu  ve  Başkan  Semanur Kurt 2021 yılında Mak�ne 
Mühend�sler� Odası, B�l�m Ün�vers�tes�, Antalya Gazetec�ler Cem�yet�ne (AGC) z�yarette 
bulundu.

       Z�raat Mühend�sler� Odası Başkanı ve Yönet�m Kurulu üyeler�, Saadet Part�s� İl Başkanı ve 
Yönet�m Kurulu üyeler�, ANTGİAD (Antalya Genç İş İnsanları Derneğ�) Başkanı ve Yönet�m 
Kurulu üyeler�, Akden�z Ün�vers�tes� Rektörü, Türk�ye Otelc�ler Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� Genel Sekreter�, Antalya Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı 2021 yılında Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu ve Başkan Semanur Kurt'u 
z�yaret ett�.

       Pandem� neden�yle maske-mesafe-h�jyen kurallarına d�kkat ed�len z�yaretlerde, yapılan 
çalışmalarla �lg�l� görüş alışver�şler�nde bulunuldu.
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MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
BASIN AÇIKLAMALARI VE ÖNERİ RAPORLARI  

EMEKLİLER MECLİSİ 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Mustafa CENGİZ
Nur Ebru BARCIN
İbrah�m TAŞTEPE - B. H�lal GÖNENÇ

       Emekl�ler Mecl�s� 2021 yılı �ç�nde d�van seç�mler�n� gerçekleşt�rerek çalışmalarını sürdür-

müştür. Yapılan toplantılarda kurum ve kuruluş yetk�l�ler�n�n de katılımı �le b�rl�kte; yaşlıların 

sağlık sorunları, yaşlıların hastanelerde karşı karşıya oldukları sorunlar ve çözüm öner�ler� 

konuları görüşülmüştür.
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ENGELLİLER MECLİSİ 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Mehmet KARAVURAL
Yasem�n YARAŞIR
Mehmet KAHRAMANOĞULLARI - Gül DURAN

       Engell�ler Mecl�s� 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürerek, yaptığı toplantılarda; er�ş�m 

farkındalığının artırılması, engell�lere su �nd�r�m�, mezarlıkların er�ş�leb�l�rl�ğ�, toplu taşımada 

engell�ler�n talepler� ve 10-16 Aralık Dünya Engell�ler Haftası konularını görüşmüştür. 

        Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�'nde Sorunlar Görüşüldü, Beklent�ler D�le Get�r�ld�: 

(Basın Bülten� - 04.05.2021)

'Antalya engels�z hale get�r�lmel�’

        Antalya Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�, engell�ler�n sorunlarını ele alarak bu sorunların çö-        Antalya Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�, engell�ler�n sorunlarını ele alarak bu sorunların çö-

züme kavuşturulmasını �sted�. Toplantılarda engell� b�reyler�n kentte kaldırımda rahat yürüye-züme kavuşturulmasını �sted�. Toplantılarda engell� b�reyler�n kentte kaldırımda rahat yürüye-

med�ğ�ne �şaret ed�l�rken, Antalya'nın engels�z b�r kente dönüştürülmes� �stend�.med�ğ�ne �şaret ed�l�rken, Antalya'nın engels�z b�r kente dönüştürülmes� �stend�.

        Antalya Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�, engell�ler�n sorunlarını ele alarak bu sorunların çö-

züme kavuşturulmasını �sted�. Toplantılarda engell� b�reyler�n kentte kaldırımda rahat yürüye-

med�ğ�ne �şaret ed�l�rken, Antalya'nın engels�z b�r kente dönüştürülmes� �stend�.

    Antalya Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�, düzenled�ğ� toplantılarda engell� b�reyler�n 

kentte yaşadığı sorunları görüştü. Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda Antalya Kent Konsey� 

Başkanı Semanur Kurt, Engell�ler Mecl�s� Başkanı Mehmet Karavural ve �lg�l� kurumların 

tems�lc�ler�n�n katılımıyla yapılan toplantılarda kentte engell�ler�n yaşadığı sorunlar d�le 

get�r�ld� ve çözüm öner�ler� sıralandı.

 'BÜTÜN KENT ENGELSİZ HALE GETİRİLMELİ’
       Engell�ler�n karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması gerekt�ğ�n� �fade eden katı-

lımcılar, engell�lerle �lg�l� düzenlemeler�n �mar planlarında da uygulanması gerekt�ğ�n� bel�r-

terek, “Antalya'da b�r noktada engels�z b�r alan oluşturup bunun açılışını yapmak doğru de-

ğ�ld�r. Bu b�r çözümmüş g�b� göster�lmemel�d�r. Kaldırımlar, plajlar ve kamusal alanların 

sınırlı er�ş�m değ�l, tamamının engell�ler tarafından kullanılab�l�r olması gerek�r. Antalya, 

engell� b�reyler�n rahatça kullanab�leceğ� b�r kent olmalıdır. Bütün kent engels�z hale 

get�r�lmel�d�r. Engels�z kent er�ş�m� sağlanmalıdır” d�ye konuştu.
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'NORMAL İNSANLAR BİLE YÜRÜYEMİYOR’
       Engell�ler Mecl�s� üyeler� de engell� b�reyler olarak kentte karşılaştıkları sorunları ve bek-
lent�ler�n� anlattı. Toplu ulaşımda yıllardır beled�yeden talep ett�kler� sesl� uyarı s�stem�n�n 
hayata geç�r�lmemes�n� eleşt�ren katılımcılar, bu s�stem�n uygulanmasını �sted�. Engell�ler�n 
yaşadığı sorunların dünya kent� Antalya'ya yakışmadığını üyeler, Atatürk ve Işıklar caddele-
r�nde engell�ler�n yaşadığı sorunlara d�kkat çekerek, “Atatürk Caddes�'ndek� kaldırım �şgalle-
r�nden dolayı bırakın engell�ler�, normal �nsanlar b�le yürüyem�yor. Kaldırıma büfeler 
kurulmuş, motos�kletler park etm�ş durumda. Ben Atatürk Caddes�'nde yürürken küt d�ye 
kafamı büfeye çarpıyorum. Bu alanlardak� kaldırım �şgaller�ne son ver�lmel�” ded�.

'ENGELLİ BİREYLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

       Antalya Kent Konsey�'n�n sorunların çözümünde c�dd� anlamda etk�s� olan b�r yapı oldu-

ğunu bel�rten Engell�ler Mecl�s� Başkanı Mehmet Karavural da engell� b�reyler�n sorunlarının 

çözümüne katkı sağlamak amacıyla toplantılara etk�n katılımı sağlamanın önem�ne değ�nd�. 

Kent�n b�rçok yer�nden engell�ler�n sorunlarla karşılaştığını kaydeden Karavural, şunları 

söyled�: “Kentte uygulanan yen� projelerde b�le görme engell�ler�n görmezden gel�nd�ğ�n� 

görüyoruz. Bazı projelerde görme engell�ler �ç�n öneml� olan kılavuz ç�zg�ler� yok, engell�ler 

�ç�n tuvalet yok. Bunlar maalesef düşünülmüyor. Engell�ler kom�syonunun kentte yaptığı 

denet�mlerde 396 yer�n engell� b�reyler �ç�n uygun olmadığını bel�rled�.”

       Engell�ler Mecl�s�'n�n N�san ayı toplantısında, 10-16 Mayıs Engell�ler Haftası kapsamında 

yapılması planlanan etk�nl�kler de görüşüldü.

        Engell�ler Mecl�s�'nden 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü Açıklaması (03.12.2021)

        Antalya Kent Konsey� Engell�ler Mecl�s�, 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü kapsamında d�-

ğer kurum, kuruluşlarla ortak basın açıklaması yaptı. “İnsanca ve eş�t koşullarda yaşamak 

�st�yoruz!” başlıklı açıklama şöyle:

               İNSANCA VE EŞİT KOŞULLARDA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

        “1992 yılından �t�baren B�rleşm�ş M�lletler (UN) tarafından alınan kararla 3 Aralık tar�h� 

‘Dünya Engell�ler Günü' kabul ed�lm�şt�r.

       Başta B�rleşm�ş M�lletler olmak üzere uluslararası ve ulusal kuruluşlar 3 Aralık'ta engell�-

ler�n ve süreğen hastaların sorunlarına �l�şk�n açıklamalar yapmakta, �stat�st�kler yayımlan-

mak, temenn�ler d�le get�r�lmekted�r. Ve ardından engell�ler y�ne der�n b�r sess�zl�ğe terk 

ed�lmekted�r

       Oysa beklenen, yapılan tesp�tler ve ortaya çıkan ver�ler ışığında �ler�ye dönük pol�t�kala-

rın oluşturulması ve herkes �ç�n engels�z b�r yaşamın b�r an önce hayata geç�r�lmes�d�r.

       Aslında bu beklent�den z�yade 2008 yılında yürürlüğe g�ren ve 2009 yılından �t�baren de 

Türk�ye'n�n taraflarından b�r� olduğu B�rleşm�ş M�lletler Engell�ler�n Haklarına İl�şk�n

Sözleşme'n�n b�r gereğ�d�r. Bu sözleşme �le tüm devletlere ve hatta b�r bakıma özel kuru-

luşlara ver�lm�ş görevler, sorumluluklar, yükümlülükler bulunmaktadır. 

       Ülkem�z açısından konuya bakarsak, engell�ler g�derek daha fazla göz ardı ed�len, hak-

ları ya el�nden alınan veya adım adım bu haklardan fi�len yararlanamaz hale get�r�len b�r 

toplum kes�m� hal�ne get�r�lm�şt�r.

       Özell�kle son b�rkaç yıldır uygulanan pol�t�kalarla engell�ler�n b�rçok hakkı fi�len yok 

ed�lm�ş bulunmaktadır. Bunun temel pol�t�ka aracı �se engell�ler�n haklardan yararlanması 

�ç�n �stenen Sağlık Kurulu Raporuna �l�şk�n mevzuat değ�ş�kl�kler�d�r. Yönetmel�kte yapılan 

değ�ş�kl�klerle engel veya �ş göremezl�k dereceler� yen�den bel�rlenmekte ve b�rçok engel-

l� verg� �nd�r�m�, emekl�l�k, sürücü belges� ve araç alımı g�b� haklardan yararlanamaz hale 

gelmekted�r. 
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       Bu yöntemle y�ne b�rçok emekl� engell�, yen�den �stenen raporlar yüzünden emekl�l�k 

hakkını kaybetmekted�r. Y�ne evde bakım h�zmet�nden yararlanma olanakları ortadan 

kaldırılmaktadır.

       Sağlık Uygulama Tebl�ğ�'nde sürekl� zorunlu olmasına karşın �laç destekler� azaltılırken 

d�ğer taraftan bedensel, �ş�tsel engell�ler �ç�n yaşamsal öneme sah�p ortez ve protezler�n 

ve med�kal malzemeler ve Tekerlekl� sandalye vb. destekler�n ver�len tutarları hala 2007 

fiyatları düzey�nden bırakılmaktadır. Bunlardan bazılarının yalnızca yüzde 10'u SGK tara-

fından karşılanmaktadır. Bu durum neden�yle SGK desteğ�n�n üzer�ne ödenmes� gereken 

fark m�ktarı �nanılmaz arttığı �ç�n y�ne b�rçok engell� zorunlu gereks�n�m� olan malzemeler� 

alamaz halded�r.

    Engell� b�reyler olarak başta yaşadığımız şeh�r olmak üzere tüm ülkede er�ş�leb�l�r 

�nsan haklarına uygun b�r yaşam talep ed�yoruz. Engell� b�rey olarak güvenl� kaldırımlar 

er�ş�leb�l�r toplu taşıma ve güvenl� b�r şek�lde karşıdan karşı ya geç�ş noktalarını hayata 

geç�r�lmes�n� �st�yoruz. Engell�ler�n yaşam mal�yetler� sanıldığı kadar ucuz değ�ld�r engell�-

ler�n büyük b�r kısmı ya yoksulluk sınırında ya da yoksulluk sınırının çok altında yaşamak-

tadır. Engell� b�reyler olarak yerel yönet�mler�n ve özel sektörün engell� �st�hdamında daha 

fazla sorumluluk almasının �st�yoruz.

       Türk�ye'de engell�ler yalnızca yılda b�r gün anılmak �stem�yor. İnsanca ve eş�t koşullar-

da yaşamak �st�yor. Engell�ler olarak ayrıcalık değ�l, adaletl� b�r anlayış ve davranış bekl�yo-

ruz.”
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GENÇLİK MECLİSİ 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Osman Can KAYA
Aslıhan YALÇIN
Dürdane Büşra TUNÇAY - Hasan ORAL

      Gençl�k Mecl�s� 2021 yılı �ç�nde d�van seç�mler�n� de yaparak toplantılarını gerçekleşt�r-

m�şt�r. Toplantılarda; dönem �çer�s�nde yapılacakların planlanması, d�ğer çalışma grupları �le 

�şb�rl�ğ� konuları değerlend�r�lerek, Akden�z Ün�vers�tes� öğrenc� toplulukları tems�lc�ler� �le 

görüşme yapılmıştır. 



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 64

KADIN MECLİSİ 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Eylem ÜLGEN
Burç�n ÇAKIN
Banu ALTUNLU

       Kadın Mecl�s� 2021 yılı �ç�nde yaptığı toplantılarda; 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü, 
25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Ortadan Kaldırılması �ç�n Uluslararası Mücadele Günü, 
5 Aralık Kadına Seçme ve Seç�lme Hakkı Ver�l�ş� Günü ve İstanbul Sözleşmes� �le �lg�l� basın 
açıklaması ve kadın kooperat�fler� konuları görüşülmüş ve değerlend�r�lm�şt�r.

'Pandem� Kadınların İş Yükünü Arttırdı' (Basın Bülten� – 05.03.2021)

       8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü kapsamında açıklama yapan Antalya Kent Konsey� 
Kadın Mecl�s�, pandem�n�n kadınlar üzer�ndek� olumsuz etk�s�ne �şaret ett�. Kadın Mecl�s�, 
“Pandem� kadın �st�hdamında düşüşe yol açtı, kadınlar üzer�ndek� �ş yükünü arttırdı” ded�.

     Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü etk�nl�kler� 
kapsamında b�r açıklama yaptı. “Eş�t �şe eş�t ücret”, “Send�kalaşma ve oy hakkı” mücadeles�n� 
anma ve yüceltmen�n 164'üncü yılının kutlandığının hatırlatıldığı açıklamada, pandem�n�n 
kadın �st�hdamı üzer�ndek� olumsuz etk�ler�ne �şaret ed�l�rken, bu sürec�n kadınlar üzer�n-
dek� �ş yükünü de arttırdığı vurgulandı. Kadınların dünyada son yıllarda görecel� olarak �ş 
yaşamında daha fazla yer almaya başlamış olsa da ataerk�l z�hn�yet�n ve kadınlara b�ç�len 
c�ns�yetç� roller�n etk�s�yle, çalışma hayatında halen erkekler�n ger�s�nde kaldığı bel�rt�ld�.

    Pandem�n�n kadınlar üzer�ndek� etk�ler�ne d�kkat çek�len açıklamada, “Dünyayı saran 
pandem� sürec� hem kadın �st�hdamında düşüşe hem de çalışma hayatına devam eden ka-
dınlar açısından �ş yükünün artmasına neden olmuştur. Her ne kadar bu dönemde evden
ve uzaktan çalışma şekl� kadınlar �ç�n olumlu b�r gel�şme olarak sunulmakta �se de evden 
çalışmanın kadınlar aleyh�ne b�r durum yarattığı açık olduğu g�b� yapılan araştırmalar da 
bunu ortaya koymaktadır. Ebeveynlerden her �k�s�n�n evden çalışıyor olması da kadınların
 üzer�ndek� �ş yükünü ayrıca arttırmıştır. Kadınların ev �şler�ne ayırdıkları zamanı, çalışma 
süreler�nden değ�l, d�nlenme süreler�nden kullanmak zorunda kalmaları, tükenm�şl�k send-
romuna yol açmaktadır. Ayrıca kadınlar, �şler�n� kaybetme korkusuyla daha çok �ş yükü 
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 'CİNSİYET TEMELLİ SORUNLAR' 
       İst�hdamda yer alan kadınların b�rçok sorun yaşadığının da kayded�ld�ğ� Kadın Mecl�-
s�'n�n açıklamasında şu görüşlere yer ver�ld�: “Bunların başında düşük ücretlerle çalıştırılma, 
�şe alımlarda kadının annel�k ve eş roller�n�n de �şveren �ç�n bel�rley�c� rol olması, �şyer�nde 
karar alma süreçler�n�n dışına �t�lme, n�tel�ks�z ve ver�ms�z �şlerde �st�hdam ed�lme, �ş hayatı 
�le a�le yaşamı arasında b�r denge rolü üstlenme, kadının c�ns�yet�nden dolayı �şyer�nde 
maruz kaldığı önyargı ve ayrımcı uygulama ve tutumlar, fazla mesa�, hafta sonu ve tat�l 
günler�nde çalıştırılma g�b� ağır şartlarda �ş hayatında bulunma, kayıt dışı ve sosyal güven-
ces�z çalıştırılma, sözlü ve fiz�ksel c�nsel tac�z vakalarına maruz kalma ve hatta ş�ddet g�b� 
b�rçok c�ns�yet temell� sorun söz konusu olmaktadır.”

       Açıklamada adalets�z olan gel�r dağılımının kadınlar aleyh�ne yaşanan sonuçlarına de 
�şaret ed�ld�. “Dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha fazla etk�lenenler�n y�ne kadınlar 
olmaktadır” den�len açıklamada şu �fadeler yer aldı:

 'ATATÜRK'ÜN DEDİĞİ GİBİ…’
       “Kadın �ş gücünün atıl bırakılması yönündek� her türlü düzenleme, uygulama ve yaratı-
lan cam tavanlarla çares�z bırakılma g�r�ş�mler� karşısında yılmadan çalışmaya, anlatmaya, 
yetk�nl�ğ�m�z� serg�lemeye devam ed�yoruz. Benzer özell�ktek� �şlerde, kadınların erkeklere 
göre daha az ücretle daha fazla emek vermek zorunda bırakılması, ülkem�z ekonom�s�ne 
değer katmaktak� heves�m�z�, heyecanımızı, gönüllülüğümüzü durduramadı, durduramaya-
cak. Tüm bunların yanı sıra duygusal dayanıklılığı yüksek, stresle baş etme ve beklenmed�k 
durumlara anında çözüm bulma becer�ler� gel�şm�ş kadın �ş gücünün ülke �st�hdamından 
dışlanması sonucunu doğuran uygulamaların akıl �le �zahı mümkün değ�ld�r. Toplumun her 
kes�m�n�n eş�tl�k �ç�nde ve hakça yaşama, ş�ddetten ve toplumsal c�ns�yetç� bakış açısından 
arınmış �lkeler ışığında b�rl�kte düşünme, b�rl�kte karar alma, b�rl�kte üretme anlayışı �le 
omuz omuza hareket etmey� öner�yoruz. Ev �ç� ve ev dışında etk�n çalışması beklenen 
kadınların, çalışma yaşamının görünmez öznes� ve bu çalışmanın kayıt dışı �st�hdam, aynı 
�şe daha az ücret ve n�tel�ks�z �şlerde çalıştırılma olmaktan beraberce çıkarmayı öner�yoruz. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ded�ğ� g�b�, 'B�z�m toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların
sebeb� kadınlarımıza karşı �hmal ve kusurun sonucudur… B�r toplumun b�r uzvu faal�yette 
bulunurken ötek� uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demekt�r.”

Antalyalı kadınlar 8 Mart'ı Cumhur�yet Meydanı'nda kutladı
(Basın Bülten� - 08.03.2021)

        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� ve kadın örgütler�, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü         Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� ve kadın örgütler�, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü 
etk�nl�kler� kapsamında Cumhur�yet Meydanı'ndak� Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.etk�nl�kler� kapsamında Cumhur�yet Meydanı'ndak� Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� ve kadın örgütler�, 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü 
etk�nl�kler� kapsamında Cumhur�yet Meydanı'ndak� Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

       Antalya'da bulunan kadın dernek ve s�v�l toplum örgütler�, 8 Mart Dünya Emekç� Kadın-
lar Günü'nü Cumhur�yet Meydanı'nda düzenled�ğ� törenle kutladı. Antalya Kent Konsey� 
Kadın Mecl�s�'n�n düzenled�ğ� törene Antalya'dak� kadın örgütler� başta olmak üzere çeş�tl� 
kurumların, meslek odalarının ve s�v�l toplum örgütler�n�n tems�lc�ler� katıldı.  Atatürk 
Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İst�klal Marşı 
okundu.

altına g�rme eğ�l�m� göstermekte, bu da tükenm�şl�k sendromu etk�ler�n� daha da arttırmak-
tadır” den�ld�. 

'ÇALIŞMA HAYATINDA ERKEKLERİN GERİSİNDE'

     Törende konuşan Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Eylem Ülgen, kadınların 
ataerk�l z�hn�yet�n ve kadınlara b�ç�len c�ns�yetç� roller�n etk�s�yle, çalışma hayatında halen 
erkekler�n ger�s�nde kaldığı söyled�. Pandem�n�n kadınlar üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n� de 
vurgulayan Ülgen, Cov�d-19 neden�yle kadınların hem �ş yaşamında hem de ev yaşantısında 
sorunlarının arttığını bel�rterek, “Dünyayı saran pandem� sürec� hem kadın �st�hdamında 
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'GELİR DAĞILIMI KADINLARIN ALEYHİNE SONUÇLANIYOR’
       Adalets�z olan gel�r dağılımının kadınlar aleyh�ne sonuçlar doğurduğunu da vurgulayan 
Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Eylem Ülgen, “Dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha 
fazla etk�lenenler�n y�ne kadınlar olmaktadır. Ev �ç� ve ev dışında etk�n çalışması beklenen 
kadınların, çalışma yaşamının görünmez öznes� ve bu çalışmanın kayıt dışı �st�hdam, aynı �şe 
daha az ücret ve n�tel�ks�z �şlerde çalıştırılma olmaktan beraberce çıkarmayı öner�yoruz. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ded�ğ� g�b�, 'B�z�m toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların 
sebeb� kadınlarımıza karşı �hmal ve kusurun sonucudur… B�r toplumun b�r uzvu faal�yette 
bulunurken ötek� uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demekt�r” d�ye konuştu.

'Sözleşmen�n Fesh� Yaşam Hakkını Ortadan Kaldırmak Anlamına Gel�r' 
(Basın Bülten� - 25.03.2021)

        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, İstanbul Sözleşmes�'n�n feshed�lmes�yle �lg�l� basın açık-        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, İstanbul Sözleşmes�'n�n feshed�lmes�yle �lg�l� basın açık-
laması yaptı. Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “Sözleşmen�n fesh� yaşam hakkını laması yaptı. Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “Sözleşmen�n fesh� yaşam hakkını 
ortadan kaldırmak anlamına gel�r” ded�.ortadan kaldırmak anlamına gel�r” ded�.

        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, İstanbul Sözleşmes�'n�n feshed�lmes�yle �lg�l� basın açık-
laması yaptı. Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “Sözleşmen�n fesh� yaşam hakkını 
ortadan kaldırmak anlamına gel�r” ded�.

        İstanbul Sözleşmes�'n�n Cumhurbaşkanı kararnames�yle feshed�lmes�ne yönel�k tepk�ler 
sürüyor. Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, sözleşmen�n fesh�yle �lg�l� tepk�ler�n� d�le get�r-
mek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kent Konsey� b�nası önünde yapılan “Tüm b�reylere 
açık çağrıdır…” başlıklı basın açıklamasını, Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen 
okudu.  “İstanbul Sözleşmes� vazgeç�lemezd�r” d�ye seslenen Ülgen, “Sözleşmen�n fes�h 
kararnames� hukuka ve Anayasa'ya aykırıdır. Sözleşmen�n fesh�, yaşam hakkını ortadan
kaldırmak, kadın katl�amını desteklemek ş�ddete geç�t vermek anlamına gel�r” ded�.

'BİR GECEDE HUKUK DÜNYAMIZDAN YOK EDİLEMEZ’
       Eylem Ülgen, “Uzun yıllardır kadın hakları �ç�n yürütülen zorlu mücadelen�n, bu uğurda 
y�t�r�len yaşamların kazanımı İstanbul Sözleşmes�, toplumda dezavantajlı gruplardan kadın 
ve çocuklar başta olmak üzere toplumdak� her b�rey�n temel hak ve özgürlükler�n� güvence 
altına alan, ş�ddet mağdurlarının korunması, rehab�l�tasyonu ve ş�ddet vakalarının 
önlenmes� �ç�n b�rl�ğ� önceleyen, tüm b�reyler�n temel hakkı olan yaşama hakkının tem�natı 
b�r uluslararası antlaşmadır. Dey�m yer�nde �se b�rçok kadının ve çocuğun kanı �le yazılmış 
sözleşme metn�n�n b�r gecede hukuk dünyamızdan yok ed�lemeyeceğ�n� b�ld�rmek �ster�z” 
d�ye konuştu. 

'TOPLUMSAL MUTABAKAT ÖRNEĞİ’
       Sözleşmen�n toplumsal mutabakat örneğ� taşıdığına da �şaret eden Ülgen, “Türk�ye Bü-
yük M�llet Mecl�s�'nde bütün part�ler�n m�lletvek�ller�n�n oyb�rl�ğ� �le Anayasamızın 90'ıncı 
maddes� uyarınca, 24 Kasım 2011'de 6251 sayılı kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmes�; 
tam b�r toplumsal mutabakat örneğ� olmasının yanı sıra m�ll� �raden�n sonucudur. Anayasa-
mızın 90'ıncı maddes� gereğ�, usulünce yürürlüğe g�ren Temel Hak ve Özgürlüklere İl�şk�n
 Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmünded�r, hatta normlar h�yerarş�s�nde kanunların b�le 
üzer�nde yer alır” �fadeler�n� kullandı.

'KARAR HUKUKA VE ANAYASA'YA AYKIDIR’

düşüşe hem de çalışma hayatına devam eden kadınlar açısından �ş yükünün artmasına 
neden olmuştur. Kadınlar, �şler�n� kaybetme korkusuyla daha çok �ş yükü altına g�rme eğ�l�m� 
göstermekte, bu da tükenm�şl�k sendromu etk�ler�n� daha da arttırmaktadır” ded�.

         Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, Antalya Kent Konsey� ola-         Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, Antalya Kent Konsey� ola-
rak 'Elmalı Davası'nın tak�pç�s� olduklarını bel�rterek, tüm yasal mevzuatın Lanzarote Sözleş-rak 'Elmalı Davası'nın tak�pç�s� olduklarını bel�rterek, tüm yasal mevzuatın Lanzarote Sözleş-
mes� hükümler� esas alınarak gözden geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�.mes� hükümler� esas alınarak gözden geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�.

         Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, Antalya Kent Konsey� ola-
rak 'Elmalı Davası'nın tak�pç�s� olduklarını bel�rterek, tüm yasal mevzuatın Lanzarote Sözleş-
mes� hükümler� esas alınarak gözden geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�.

        Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, kamuoyunda yankı uyandıran Elmalı Davası �le �lg�l� 
açıklama yaptı. Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, her türlü 
çocuk �st�smarını yakından tak�p ett�kler�n� hatırlatarak, Kent Konsey� olarak Elmalı Davası'nı 

Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�: Elmalı Davası'nın Tak�pç�s�y�z 
(Basın Bülten� - 30.06.2021)
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'ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ EN BÜYÜK İNSANLIK SUÇUDUR’

       Elmalı Davası'nın toplumda yarattığı duruma �şaret eden Ülgen, “Çocuk �st�smarını önle-
mek, çocukların bakım ve gel�ş�m� �ç�n en elver�şl� ortamları sağlama ödev�m�z karşısında bu 
haber tüm toplumda der�n üzüntü yaratmış ve b�zler bu karar neden�yle �st�smarın toplum-
da normal olarak algılanması yönünde end�şe taşımaktayız. Her türlü r�sklere karşı savun-
masız olan çocukların korunması, sağlıklı gel�ş�m ortamlarının sağlanması, sevg� ve şefkat 
�çer�s�nde yet�şk�nl�ğe hazırlanmaları öncel�kle ebeveynler�n, bakım verenler�n, tüm toplu-
mun ve en öneml�s� devlet�n sorumluluğundadır. Türler arasında doğumdan �t�baren en 
uzun süre bakıma muhtaç olan tür �nsandır. Çocuğun g�decek yer� yoktur. Çocuk; bakım, 
beslenme ve barınma �ht�yaçlarının karşılanması ve hayatta kalab�lmek �ç�n bakım verenlere 
bağımlıdır. İşte yaşamak �ç�n b�zlere bağımlı olan çocukların �st�smar ed�lmes� en büyük 
�nsanlık suçudur” ded�.

'LANZAROTE SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ ESAS ALINMALI’

       Çocukluk dönem�nde yaşanan olayların, b�rey�n �ler�k� yaşlardak� yaşantısını doğrudan 
etk�led�ğ�n�n l�teratüre geçt�ğ�n� de kaydeden Avukat Eyleme Ülgen, şunları söyled�: “Anne-
babalar, çocuğa bakmakla yükümlü k�ş�ler�n, bu konuda çocukları b�lg�lend�r�p çocuğun 
güven �ç�nde b�r hayat sürmes�n� sağlanması; yerel yönet�mler�n ve devlet�n Avrupa Konsey� 
Çocukların C�nsel Sömürü ve İst�smara Karşı Korunması Anlaşması �mzalayarak çocuk c�nsel 
�st�smar ve sömürüsü konusunda önleme ve koruma çalışmalarını desteklemeler�, başta TCK 
olmak üzere tüm yasal mevzuatın Lanzarote Sözleşmes� hükümler� esas alınarak gözden 
geç�r�lmes�n� ve çocukları etk�l� yasal korumasını sağlayacak şek�lde güçlend�r�lmes� yüküm-
lülüğü bulunmaktadır. Antalya Kent Konsey� olarak her türlü çocuk �st�smarının 'Elmalı 
Davası' özel�nde tak�pç�s� olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla b�ld�r�r�z.”

         Danıştay'ın İstanbul Sözleşmes� �le �lg�l� verd�ğ� kararı değerlend�ren Antalya Kent Konsey�          Danıştay'ın İstanbul Sözleşmes� �le �lg�l� verd�ğ� kararı değerlend�ren Antalya Kent Konsey� 
Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “İstanbul Sözleşmes�'nden ve bu kazanımlardan Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “İstanbul Sözleşmes�'nden ve bu kazanımlardan 
vazgeçmeyeceğ�z ve Danıştay'ın Anayasa'ya aykırı olan kararnamey� �ptal edeceğ� �nancımızı vazgeçmeyeceğ�z ve Danıştay'ın Anayasa'ya aykırı olan kararnamey� �ptal edeceğ� �nancımızı 
koruduğumuzu kamuoyuna b�ld�r�r�z” ded�.koruduğumuzu kamuoyuna b�ld�r�r�z” ded�.

         Danıştay'ın İstanbul Sözleşmes� �le �lg�l� verd�ğ� kararı değerlend�ren Antalya Kent Konsey� 
Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “İstanbul Sözleşmes�'nden ve bu kazanımlardan 
vazgeçmeyeceğ�z ve Danıştay'ın Anayasa'ya aykırı olan kararnamey� �ptal edeceğ� �nancımızı 
koruduğumuzu kamuoyuna b�ld�r�r�z” ded�.

      Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, İstanbul Sözleşmes�'n� yürürlükten kaldıran Cum-
hurbaşkanlığı Kararnames� �le �lg�l� yürütmen�n durdurulması taleb�n�n Danıştay tarafından 
redded�lmes� kararına tepk� gösterd�. Yürütmen�n durdurulması taleb�n�n redded�lmes� 
kararıyla daha dezavantajlı gruplar olan kadın ve çocukların savunmasız kaldığına �şaret 
eden Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, uzun yıllardır sürdürülen mücadeleler 
sonucu hazırlanan İstanbul Sözleşmes�'nden ve bu kazanımlardan vazgeçmeyecekler�n� 
söyled�.

'İstanbul Sözleşmes�'nden ve Kazanımlarından Vazgeçmeyeceğ�z' 
(Basın Bülten� – 01.07.2021)

da yakından �zled�kler�n� açıkladı. Avukat Ülgen, 2 kardeş�n anneler� ve üvey babaları tarafın-
dan �st�smar ed�ld�ğ� öne sürülen Elmalı Davası olarak b�l�nen davada, 16.10.2020 tar�h�nde 
tutuklanan sanıkların tutuksuz yargılamasına Elmalı Cumhur�yet Başsavcılığı'nca yapılan 
�t�razın Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemes� tarafından redded�ld�ğ�n� hatırlattı.

 'TARTIŞMA KONUSU DAHİ OLMAMALI’

       Son günlerde toplumu der�nden sarsan, 2 kardeş�n anneler� ve üvey babaları tarafından 
�st�smar ed�ld�ğ� öne sürülen Elmalı Davası olarak b�l�nen olayın ağır etk�ler� taze �ken İstan-
bul Sözleşmes� �le �lg�l� ver�len kararı değerlend�ren Avukat Ülgen, “Uzun yıllardır kadın hak-
ları �ç�n yürütülen zorlu mücadelen�n, bu uğurda y�t�r�len yaşamların kazanımı İstanbul 
Sözleşmes�'n� yürürlükten kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararnames�'n�n yürütmes�n�n durdu-
rulması taleb�n�n redd� kararı �le b�r kez daha dezavantajlı gruplar olan kadın ve çocukların 
hakları savunmasız kalmıştır. Ülkem�zde her gün dezavantajlı k�ş�lere yönel�k ş�ddet olayları
 artarken, çocuk �st�smarı olayları kanları dondururken, esasen toplumdak� her b�rey�n temel 
hak ve özgürlükler�n� güvence altına alan, ş�ddet mağdurlarının korunması, rehab�l�tasyonu 
ve ş�ddet vakalarının önlenmes� �ç�n b�rl�ğ� önceleyen, tüm b�reyler�n temel hakkı olan 
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'HİÇBİR GEREKÇEYLE AÇIKLANAMAZ’

       Kent Konsey� Kadın Mecl�s� Başkanı Avukat Eylem Ülgen, İstanbul Sözleşmes�'n�n kaldırıl-
masına yönel�k g�r�ş�m�n h�çb�r gerekçeyle açıklanamayacağını bel�rterek, şunları söyled�: 
“Toplumsal mutabakat örneğ� olan ve dey�m yer�nde �se b�rçok kadının ve çocuğun kanı �le
yazılmış İstanbul Sözleşmes�'n�n fesh�, yaşam hakkını ortadan kaldırmak, kadın katl�amını 
desteklemek, �st�smar ve ş�ddete geç�t vermek, suçlunun cezasız kalacağı algısını güçlend�r-
me etk�s� taşıyacağı end�şes� �ç�ndey�z… Toplum b�reyler�n�n can güvenl�ğ�nden b�r�nc� 
derece sorumlu olan devlet�n, sözleşmen�n, tam olarak uygulanması �ç�n çalışmalar yapması 
beklen�rken, İstanbul Sözleşmes�'n�n kaldırılmasına yönel�k g�r�ş�m, h�çb�r gerekçeyle 
açıklanamaz. İstanbul Sözleşmes�'ne; yan� çocuğun, kadının ve toplumun tüm b�reyler�n�n 
ş�ddets�z yaşam hakkı adına toplumun her kes�m�n�, tüm b�leşenler� ve devlet� tek b�r vücut 
olmaya davet ed�yoruz. Uzun yıllardır sürdürülen mücadeleler sonucu hazırlanan İstanbul 
Sözleşmes�'nden ve bu kazanımlardan vazgeçmeyeceğ�z ve Danıştay'ın Anayasa'ya aykırı 
olan kararnamey� �ptal edeceğ� �nancımızı koruduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla b�ld�-
r�r�z.”

Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Ortadan Kaldırılması İç�n Uluslararası Mücadele Günü 
(25.11.2021)

       Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Ortadan Kaldırıl-
ması İç�n Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Kadın Mecl�s�'n�n 
yaptığı basın açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

     25 Kasım, B�rleşm�ş M�lletler tarafından, “Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Ortadan Kaldırılması 
İç�n Uluslararası Mücadele Günü” olarak ben�msenmes�ne karar ver�lm�ş, bugün kadın hakla-
rına, ş�ddetten arınmış toplum hayatına d�kkat çekme ve hatırlama, temel �nsan haklarını 
yüceltme ves�les� olmuştur.

       KADINA ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ, HER TÜRLÜ ŞİDDETİN DE KARŞISINDA 
DİMDİK DURUYORUZ.

Kadına yakıştırılan tüm roller�n aks�ne;

KADIN ZAYIF DEĞİL, GÜÇLÜDÜR

KADIN HAREKETSİZ KALAN DEĞİL, EYLEME GEÇENDİR

KADIN KIRILGAN DEĞİL, DİRAYETLİDİR

KADIN DAĞITAN DEĞİL, TOPARLAYANDIR

KADIN DAĞITAN DEĞİL, TOPARLAYANDIR

KADIN TÜKETEN DEĞİL, ÜRETENDİR

KADIN AKILSIZ DEĞİL, ZEKİDİR

KADIN BOZAN DEĞİL YAPANDIR…

yaşama hakkının tem�natı olan İstanbul Sözleşmes�'nden ülkem�z�n çıkması tartışma konusu 
dah� olmamalı” ded�.

        Toplumda kadına b�ç�len her türlü c�ns�yetç� roller�n ortadan kaldırılması, kadının acı-
ya razı olduğu ön kabulünden toplumun arındırılması, kadının tüm b�reylerle eş�t haklara
sah�p �nsan olduğu b�l�nc�n�n yerleşt�r�lmes� �ç�n çalışmaya devam çağrımızı y�nel�yoruz.

       Doğarken seçemed�ğ�m�z c�ns�yet�m�z dolayısıyla ş�ddete maruz kalmak kabul ed�le-
mez.  Oysak� kadın donanımlı b�r kaynak, ver�ml� b�r �şgücü demekt�r. Dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısının potans�yel�n�n kullanımını kısıtlamak akıl �le açıklanamaz.

       Ulu Önder Atatürk'ün ded�ğ� g�b�: “B�z�m sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebeb�, 
kadınlarımıza karşı gösterd�ğ�m�z �lg�s�zl�kten �ler� gelmekted�r. Yaşamak demek faal�yet 
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demekt�r. Bundan dolayı b�r sosyal toplumun b�r organı faal�yette bulunurken d�ğer b�r 
organı �şlemezse o sosyal toplum felçl�d�r.”

       Kabullenme, sonucun değ�şmeyeceğ�ne olan �nanç, ne yapılırsa yapılsın aynı kalacağı 
önyargısı ve pas�f kalma hal� olarak açıklanan ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKTEN, ATALETTEN 
KURTULUP HAREKETE GEÇME ZAMANIDIR… ŞİDDETİN HER TÜRÜNÜ REDDETME 
ZAMANIDIR…

5 Aralık Kadına Seçme ve Seç�lme Hakkı Ver�l�ş� Basın Açıklaması 

       Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, Türk Ün�vers�tel� Kadınlar Derneğ� (TÜKD) Antalya 
Şubes� �le b�rl�kte 5 Aralık Kadına Seçme ve Seç�lme Hakkı Ver�l�ş�n�n 87'nc� yıldönümü 
kapsamında ortak b�r açıklama yaptı. Etk�nl�k kapsamında Cumhur�yet Meydanı'ndak� 
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İst�klal Marşı okundu. Tö-
rende Kent Konsey� Kadın Mecl�s� adına açıklamayı Kadın Mecl�s� Başkanı Eylem Ülgen 
okudu. Açıklama şöyle:

        “87. yılını kutladığımız Türk kadınının seçme ve seç�lme hakkın sah�p çıkmak, kadınla-
rın seçme ve seç�lme oranı ve kadının tems�l�yet�n�n n�tel�ğ� konusunda gayret göstermek 
görev�m�zd�r. Kayıtsız şartsız kadına oy verme hakkını b�rçok ülkeden önce tanıyan 
ülkem�zde s�yas� part�lerde, mecl�ste, bakanlık düzey�nde, ş�rket üst düzey yönet�m kad-
rosunda görev yapan kadın sayısının nüfusa oranla d�kkat çek�c� derecede düşük olması 
düşündürücü olduğu kadar kadın kaynağını etk�n kullanamamanın sonucudur.

       Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, akıl ve deney�mler�nden, enerj� ve potans�yelle-
r�nden yararlanmada ger� kalmış olduğumuz araştırma sonuçları �le sab�tt�r. Ülken�n 
sürdürüleb�l�r şek�lde kalkınması, toplumsal refahın artması, eğ�t�m sev�yes�n�n yükselmes� 
�ç�n kadınların derhal karar verme süreçler�ne dâh�l ed�lmes� b�r zorunluluktur. Hazır �ş ve 
bey�n gücü olan kadın potans�yel�n�n, atıl �ş gücü olarak bırakılmasına son ver�lmel�d�r. 
Kadın, yaşamın her alanında eyleml� olarak var olmalıdır.

       Güçlü kadının, güçlü b�r a�le oluşturacağı, güçlü a�len�n de güçlü toplumu oluşturacağı 
b�l�nc�yle İŞ – AİLE denges�n� sağlayıcı, kolaylaştırıcı pol�t�kalar gel�şt�r�lmel�d�r.

       Kadın �st�smarı, tac�z, tecavüz ve c�nayetler�n önlenmes�, bu davalarda cezaların caydı-
rıcı ve �bret ver�c� olması �ç�n üst sınırlar yükselt�lmel�d�r.

       Kadına kend�n� �fade etmes� �ç�n alan açılmalı, önüne konan soyut engeller, cam tavan-
lar yıkılmalı, uygulanan üstü kapalı, sess�z ambargo kaldırılmalıdır. C�ns�yet ayırımı olmak-
sızın “er�l ve c�ns�yetç�” bakış açısı; bütüncül ve eş�tl�kç� yaklaşımlarla değ�şt�r�lmel�d�r. Bu 
yolda, kararlılık ve cesaretle çalışmaya devam edeceğ�m�z� hatırlatırız.

       Seçme  ve  seç�lme  konusunda  öncü  olan  m�llet�n  öncü kadınları olarak; engelleyen, 
baskı altında tutan, yok sayan, eks�k ve yeters�zl�k yükleyen her türlü tutum, davranış ve 
söylem� reddett�ğ�m�z� b�ld�r�r�z.

       Atatürk'ün söyled�ğ� g�b�; 'B�z�m toplumumuz �ç�n �l�m ve fen lazım �se bunları aynı de-
recede hem erkek hem de kadınlarımızın �kt�sap etmes� lazımdır.'”

Kadın Mecl�s�, Kadın Kooperat�fler�n�n Sorunlarını Görüştü 
(Basın Bülten� – 14.12.2021)

        Antalya'dak� kadın kooperat�fler� tems�lc�ler�n�n katılımıyla toplantı yapan Kent Konsey� Ka-        Antalya'dak� kadın kooperat�fler� tems�lc�ler�n�n katılımıyla toplantı yapan Kent Konsey� Ka-
dın Mecl�s�, kadın kooperat�fler�n�n yaşadığı sorunları çözmek �ç�n g�r�ş�mde bulunacak.dın Mecl�s�, kadın kooperat�fler�n�n yaşadığı sorunları çözmek �ç�n g�r�ş�mde bulunacak.
        Antalya'dak� kadın kooperat�fler� tems�lc�ler�n�n katılımıyla toplantı yapan Kent Konsey� Ka-
dın Mecl�s�, kadın kooperat�fler�n�n yaşadığı sorunları çözmek �ç�n g�r�ş�mde bulunacak.

       Antalya Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, Antalya'da faal�yet gösteren kadın kooperat�fler�n�n 
sorunlarını ele aldı. Kadın Mecl�s� Aralık ayı toplantısı, Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda 
Kadın Mecl�s� Başkan Vek�l� Burç�n Çakın moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıya Kent Konsey� 
Başkanı Semanur Kurt, Kadın Mecl�s� üyes� kurum ve kuruluşlar �le kadın kooperat�fler�n�n 
tems�lc�ler� katıldı.
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 'EN ÖNEMLİ SORUN KİRA GİDERLERİ’
       Kadın kooperat�fler� tems�lc�ler� toplantıda yaşadıkları sorunları d�le get�rd�. Kadın koo-

'KADIN KOOPERATİFLERİ ÖNEMLİ POTANSİYEL’
       K�ra sorunlarının karşılanması durumunda k�ralara verd�kler� parayla b�rer kadın daha �s-
t�hdam edeb�lecekler�n� d�le get�ren tems�lc�ler, kadın kooperat�fler�n�n öneml� b�r potans�-
yel oluşturduklarını ancak bunun toplumda yeter�nce görülmemes�n� eleşt�rd�. Üret�c� 
kadınlar, �hracat yapab�lecek durumda olduklarını ancak önler�ne çıkan bürokrat�k engeller� 
aşamadıklarından da yakındı.

 'SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZELİM’
       Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, kadın kooperat�fler�n�n yaşadığı sorunları 
aşmak ve onlara destek olmak �ç�n Kent Konsey� olarak eller�nden gelen desteğ� sunacakları-
nı söyled�. Kadın emeğ�n�n önem�ne �şaret eden Kurt, kadın kooperat�fler�n�n yaşadığı sorun-
ların kısa, orta ve uzun vadel� planlarla b�rl�kte çözeb�lecekler�n� bel�rterek, şunları söyled�:

        “Zor b�r süreçten geç�yoruz. Bu süreçte kadın kooperat�fler�m�z�n yanında olmalıyız. Kısa 
vadede neler yapılab�l�r, beled�yeler yabancı heyetlere verd�kler� hed�yeler� kadın koopera-
t�fler�n�n ürünler�nden alab�l�r. Uzun vadede �se verg� desteğ�, teşv�k ve �malathane g�b� 
talepler� �lg�l� kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenleyerek çözüme kavuşturab�l�r�z.”

perat�fler�n�n bugünlerde yaşadığı en büyük sorunun k�ra g�derler� olduğunu bel�rten 
tems�lc�ler, bu konuda merkez� yönet�mden ve yerel yönet�c�lerden destek �sted�. Talepler�-
n�n b�r stant yer� olmadığını vurgulayan kadın kooperat�f tems�lc�ler�, üret�m yer� 
�ht�yaçlarının karşılanmasını bekled�kler�n� söyled�.
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AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Ahmet ÇİÇEK
Yılmaz ÖZTÜRK
Mustafa BALIK - Ercan DEYİRMENCİ

       Afetler ve Kr�z Çalışma Grubu 2021 yılı �çer�s�nde yaptığı toplantılarda; Afet ve Deprem-
ler, Yamansaz sulak alanın sınır değ�ş�kl�ğ�n�n değerlend�r�lmes�, afetler ve Manavgat 
yangını konuları görüşülmüştür.

Antalya Kent Konsey� Üyeler�ne Afet Farkındalığı Sunumu 
(Basın Bülten� - 04.03.2021)

       1-7 Mart Deprem Haftası etk�nl�kler� kapsamında İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü tara-
fından Antalya Kent Konsey� üyeler�ne afet farkındalığı eğ�t�m� sunumu yapıldı.

       Antalya Kent Konsey� Afetler ve Kr�z Yönet�m� Çalışma Grubu'nda düzenlenen toplantı-
da deprem ve afetle �lg�l� önceden alınması gereken önlemler, afet sırasında yapılması 
gerekenler ve sonrasında yapılacaklar konusunda farkındalık oluşturulmasının önem�ne 
�şaret ed�ld�. İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası etk�nl�kler� kapsa-
mında Antalya Kent Konsey� üyeler�ne afet farkındalığı eğ�t�m� sunumu yaptı. Toplantıya 
Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, Afetler ve Kr�z Yönet�m� �le Çevre çalışma grupları-
nın üyeler� katıldı.

 'YAPI STOKU SAĞLAM HALE GETİRİLMELİ’
       Afetler ve Kr�z Yönet�m� Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Ç�çek, dünyanın şu anda büyük 
b�r afet� yaşadığını bel�rterek, “B�r yıl önce b�ze bu yaşanacaklar anlatılsa hayal g�b� gel�rd�. 
Gözle b�le görülmeyen b�r v�rüs dünyayı sarstı. Ülkem�z deprem kuşağında bulunuyor. İzm�r 
deprem�n� yaşadık. Böyles� gündemle karşı karşıya gelm�şken afetler karşısında neler yapa-
b�leceğ�m�zle �lg�l� bu toplantıyı düzenled�k. Antalya'da yapılması gerekenler var. Antalya'da 
öncel�kle yapı stokunun elden geç�r�lmes� ve sağlam hale get�r�lmes� lazım” ded�.

       Antalya İl Afet ve Ac�l Durum Müdürü Fevz� T�mur da Türk�ye genel�nde başlatılan 2021 
Afet Eğ�t�m Yılı etk�nl�kler� kapsamında şu ana kadar 14 m�lyon k�ş�ye afet eğ�t�m� ver�ld�ğ�n�, 
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yılsonuna kadar 51 m�lyon k�ş�ye ulaşmayı hedefled�kler�n� söyled�. Deprem ve afet konu-
sunda b�l�nçlenmen�n önem�ne değ�nen T�mur, “Deprem ve afette �lk 6 saat çok öneml�. 
Deprem veya afet önces�nde, sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda bu eğ�t�mle-
r�m�zde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” d�ye konuştu.

 'ANTALYA'DA RİSKLİ BİNALAR BELİRLENİYOR’
       Antalya'da tsunam� r�sk� olduğunu da kaydeden Fevz� T�mur, “2012 yılında ODTÜ'den b�r 
akadem�syen Akden�z'de yaptığı modellemeyle Antalya'da tsunam� r�sk� olduğunu ortaya 
koydu. Sah�ldek� alanlar 1.5-2 metreye kadar bu tsunam�den dolayı den�z suyundan etk�le-
neb�l�r. Önümüzdek� günlerde Antalya'da deprem ve tsunam� tatb�katı yapacağız. Antalya'yı 
depreme ve afete karşı hazırlamak �ç�n çalışıyoruz. Antalya'dak� r�skl� b�naların bel�rlenme-
s�yle �lg�l� süren çalışmamızı Temmuz'da b�t�receğ�z. Bu kapsamda tesp�t ed�lecek r�skl� alan-
ların �mara kapatılmasını Büyükşeh�r ve �lçe beled�yelere önereceğ�z” ded�.

     Deprem ve afet önces� yapılması gereken çalışmaların önem�n�, “Afet önces� harcanma-
yan 1 dolar afet sonrası s�ze 7 dolara mal oluyor” sözler�yle anlatan T�mur, Antalya �l genel�n-
de 1136 adet ac�l durum toplanma alanı ve 29 adet barınma yer� oluşturduklarını vurguladı. 
T�mur, “Toplanma alanları uygun yerlerde olmalı. Antalya'nın Elmalı ve Kışla mahalleler� g�b� 
çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerde toplanma alanları bulamıyoruz. Toplanma alanları �mar 
planlarına �şlenmel� ve bu alanlara başka fonks�yon yüklenmemel�d�r” d�ye konuştu.

       Antalya İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü personel�, Antalya Kent Konsey� üyeler�ne dep-
rem ve afetlerle �lg�l� slayt sunumu yaptı. Afetler ve Kr�z Yönet�m� Çalışma Grubu Başkanı 
Ahmet Ç�çek, Antalya İl Afet ve Ac�l Durum Müdürü Fevz� T�mur'a teşekkür ett�.

AFET PLANLAMASI, YÖNETİM VE KOORDİNASYONU,  
MANAVGAT YANGINI 

TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME 

       Ülkem�z 2021 yazında afet boyutunda yangınlara maruz kalmış olup, Antalya Manavgat
 orman yangını da bu yangınların en öneml�s�n� teşk�l etm�şt�r. Bu yangından çıkarılması 
gereken öneml� dersler vardır. Afet boyutunda olan bu yangının Afetler açısından olumlu 
veya olumsuz yönler�, Afet planlaması ve �nsan kaynakları açısından değerlend�r�lmes�, alet, 
teçh�zat ve malzeme açısından değerlend�r�lmes� ve afet yönet�m� ve koord�nasyonu açısın-
dan değerlend�r�lmes� büyük önem taşımaktadır. Konuyu önce �deal olarak yapılması 
gereken afetlerde planlama, �nsan kaynakları yönet�m� ve rantabl değerlend�r�lmes� ve �deal 
koord�nasyonun sağlanması açısından sonra yaşanan Manavgat yangını açısından 
değerlend�rmek gerek�r. 

       Günümüzdek� tüm teknoloj�k gel�şmelere karşın son yıllarda sosyal, ekonom�k ve pol�t�k 
olgular �le b�rl�kte küreselleşmen�n de etk�s�yle hem n�tel�k hem de n�cel�k açısından afetle-
r�n arttığı görülmekted�r. Afetler�n ortaya çıkardığı çok yönlü etk�ler�n önleneb�lmes� veya 
azaltılab�lmes� �ç�n hazırlık, müdahale, �y�leşt�rme, r�sk ve zarar azaltma olmak üzere dört 
aşamadan oluşan afet yönet�m döngüsünün �y� yönet�lmes� ve afet yönet�m döngüsünde 
görev alan �nsan kaynağının etk�n ve ver�ml� yönet�lmes� büyük önem taşımaktadır.  İnsan 
kaynakları yönet�m�, örgüt amaçlarını gerçekleşt�reb�lmek �ç�n gerekl� en uygun �nsan kay-
nağını planlamak, seçmek, yerleşt�rmek, eğ�tmek ve gel�şt�rmek, güvenl�ğ�n� sağlamak ve 
sağlığını korumak �şlevler�n� �çermekted�r. Afetlerde �nsan kaynakları yönet�m� sürec� de 
benzer aşamalardan oluşmakta olup, bu aşamalara afetlerde görev alan tüm k�ş�ler dâh�l 
ed�lmel�d�r. Afet yönet�m döngüsünün tüm aşamalarında görev yapacak �nsan kaynakları 
arasındak� �let�ş�m�n ve �ş b�rl�ğ�n�n sürekl� ve hızlı b�r şek�lde sağlanması ve sürdürülmes� de 
başarılı b�r afet yönet�m�n�n ön koşulunu oluşturmaktadır.

       Afetlerde görev alacak �nsan kaynağının planlanması büyük önem arz etmekted�r. Plan-
lama aşamasında yapılacak �şler anal�z ed�lerek �ş tanımları oluşturulmakta ve �ş gerekler� 
doğrultusunda bu �şler� yapacak k�ş�ler�n sayısı ve sah�p olması gereken yetk�nl�kler 
bel�rlenmekted�r. Afetlerde �nsan kaynakları planlaması �se meydana geleb�lecek tüm afet-
lerde erken uyarı, afetlere hazırlık, ac�l müdahale, kurtarma, �y�leşt�rme, r�sk ve zarar azaltma 
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aşamalarında vatandaşları ve ac�l müdahale ek�pler�n� destekleme faal�yetler�n� yürütecek 
�nsan gücünün n�cel�k ve n�tel�k yönünden bel�rlenmes� ve sağlanması �şlevler�n� �çermek-
ted�r. Bu planlama yapılırken afet yönet�m�n�n hedefler� ve stratej�ler� de göz önünde bulun-
durulmalıdır. Ayrıca planlama yapılırken, çalışanların kend�ler� veya yakınlarının afetten 
etk�leneb�leceğ� olasılığına yönel�k olarak, yedek �nsan kaynağı oluşturulmalı ve bu k�ş�ler�n 
görevler�ne hazır hale get�r�lmes� sağlanmalıdır. Kısaca afet durumlarında normal durum-
dan farklı olarak gerçek personel, yedek personel, ek personel ve yen� personel gereks�n�m-
ler� planlanmalıdır. Özell�kle afetlere hazırlık aşamasında �nsan kaynakları planlaması tüm 
kamu ve özel kuruluşların �nsan gücü kapas�tes� ve ulusal afet yönet�m� hedefler�, stratej�ler� 
ve çevre anal�z� sonuçları d�kkate alınarak yapılmalıdır. Afetlerde �nsan kaynakları planlama 
sürec�; �nsan kaynakları uygulamalarını bel�rleme, �nsan kaynakları amaçları ve hedefler�n� 
gel�şt�rme, �nsan kaynakları programını tasarlama ve uygulama, �nsan kaynakları planlama-
sının etk�nl�ğ�n� değerlend�rme, gözden geç�rme ve yen�den odaklanma olarak beş aşamalı 
olarak ele alınmaktadır. Afet yönet�m�nde �nsan kaynakları planlamasına ayrılan zaman, afet 
meydana geld�ğ�nde kazanılan zamanı gösterd�ğ�nden, büyük öneme sah�pt�r.  

AFETLERDE GÖREV ALACAK İNSAN KAYNAĞINI SEÇME VE YERLEŞTİRME

       İnsan kaynakları yönet�m sürec�nde k�ş�-�ş uyumuna başarı ve ver�ml�l�k açısından d�kkat 
ed�lmes� gerekmekted�r. Kısa sürede c�dd� kayıplara yol açab�len afet durumlarında, �şe 
uygun �nsan gücünün seç�lmes� ve yerleşt�r�lmes� afet yönet�m�n�n başarılı b�r şek�lde ger-
çekleşeb�lmes� �ç�n hayat� önem taşımaktadır. İş-�ş gören uyumunun olmaması durumunda, 
hedeflere ulaşmada başarısızlık, ver�ms�zl�k ve performans düşüklüğü olab�leceğ� g�b� 
çalışanlarda �ş doyumu ve mot�vasyonda azalma, özgüven zedelenmes� g�b� durumlar da 
görüleb�lmekted�r. Afetlerde �nsan gücü gereks�n�m�n�n karşılanmasında hazırlık aşamasın-
da, kurum �ç� kaynaklarından (afet organ�zasyonlarında görev yapanlardan), kurum dışı 
kaynaklardan (d�ğer kamu ve özel kuruluşlarda görev yapanlar, UMKE vb. organ�zasyonlar) 
ve toplumsal kaynaklardan (gönüllüler, s�v�l toplum kuruluşları vb.) yararlanılab�l�r.  Müda-
hale aşamasında �se planlanan �nsan kaynağının yeterl� olmaması durumunda, mevcut
�nsan kaynağının en uygun olanlarının görevlend�r�lmes�ne gereks�n�m duyulab�lmekted�r.  

AFETLERDE GÖREV ALACAK İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİM VE GELİŞTİRİLMESİ

       Afet yönet�m döngüsünün tüm aşamalarında başarılı olunab�lmes� �ç�n afet çalışmala-
rında görev alacak �ş görenler�n eğ�t�m�, yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�ne gereken önem 
ver�lmel�d�r. Afet ek�b�nde görev alacakların temel eğ�t�mler�n�n yanı sıra h�zmet �ç� eğ�t�m 
programları, kurs vb. eğ�t�mler �le afetlerdek� görevler�ne yönel�k sürekl� olarak eğ�t�lmeler� 
gerekmekted�r. Bu eğ�t�mler�n sadece kuramsal olmaması, uygulamalı özell�kle tatb�kat 
şekl�nde pek�şt�rmeye yönel�k yapılandırılmasının, bu konuda yapılan araştırmalarda da be-
l�rt�ld�ğ� g�b� afet anında daha başarılı olunmasında etk�l� olduğu üzer�nde durulmaktadır. 
Ayrıca eğ�t�m programlarının güncel gel�şmeler doğrultusunda sürekl� olarak yen�den yapı-
landırılması gerekmekted�r. Afet eğ�t�m programları hazırlanırken ek�p üyeler�n�n
görevler�ne yönel�k konuların yanı sıra l�derl�k, ek�p çalışması, mot�vasyon, çatışma yönet�-
m�, �let�ş�m becer�ler�, stres yönet�m�, zaman yönet�m�, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� ve uyulması 
gereken yasal düzenlemeler vb. konularda da eğ�t�m ver�lmes� b�rçok farklı d�s�pl�nden 
gelen k�ş�ler�n afet g�b� karmaşık durumlarda ek�p ruhuyla çalışab�lmeler�n�n sağlanması 
açısından büyük önem taşımaktadır  

AFETLERDE GÖREV ALACAK İNSAN KAYNAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

       Afetlerde görev alacak �nsan gücü ver�len eğ�t�mler �le önceden hazırlıklı olunmaya çalı-
şılsa da afet g�b� olağanüstü durumlarda nasıl b�r tablo �le karşılaşılacağı önceden tahm�n 
ed�lemed�ğ�nden, k�ş�ler�n nasıl b�r performans gösterecekler�n� de önceden kest�r�lemez. 
Ayrıca afete müdahale eden ek�p üyeler�n�n yaşanan olağanüstü durumda zaman baskısı ve 
yoğun stres neden�yle hata yapma eğ�l�m� de artab�lmekted�r. Dolayısıyla afete müdahale 
eden ek�p üyeler�n�n performansının değerlend�r�lmes�, düşük performanslıların eğ�t�m ve 
gel�şt�rme gereks�n�m�n�n g�der�lmes�, yüksek performanslıların da ödüllend�r�lmes� açısın-
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dan öneml� ver� kaynağı sağlamaktadır. Afetlerde sürec�n değerlend�r�lmes�, ek�p l�der�, 
ek�ptek� d�ğer üyeler, d�ğer �lg�l� b�r�mler�n yönet�c�ler�, afetzedeler tarafından yapılab�lmek-
ted�r. Afetlere hazırlık, müdahale ve �y�leşt�rme aşamalarına yönel�k olarak, farklı değerlen-
d�rme ölçütler� önceden bel�rlenerek, �lg�l� tüm paydaşların değerlend�rmeler� alınmalıdır. 
Afetler�n planlama aşamasında, k�mler�n ve neler�n değerlend�r�leceğ�, k�mler tarafından 
değerlend�rmen�n yapılacağı, hang� değerlend�rme ölçütler�n�n ve yöntemler�n�n kullanıla-
cağı g�b� konular planlama aşamasında bel�rlenmel�d�r.

AFETLERDE GÖREV ALAN İNSAN KAYNAĞI ARASINDA 
İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

       Afet�n önleneb�lmes� veya zararlarının en aza �nd�r�leb�lmes� açısından afet yönet�m�n�n 
tüm aşamalarında görev alan �nsan gücü arasındak� �let�ş�m�n kes�nt�s�z ve hızlı b�r şek�lde 
yürütülmes�, �ş b�rl�ğ�n�n etk�l� ve başarılı şek�lde sürdürülmes� gerekmekted�r.  Afet ve kr�z 
durumlarında �let�ş�m yönet�m� ve koord�nasyon �lk kez uluslararası boyutta 1986-Çernob�l 
Kazası ve ulusal boyutta 1999-Marmara Deprem� �le gündeme gelm�ş ve önem kazanmaya 
başlamıştır. Afete müdahalede koord�nasyon sürec� b�lg� paylaşımı (k�m�n nerede olduğunu 
ve ne yaptığını b�lmek), operasyonel koord�nasyon (ek�pler�n bel�rl� amaçlar etrafında, b�rl�k-
te hareket etmeler�n� sağlamak) ve �ş b�rl�ğ�nde koord�nasyon (bell� b�r plana dayalı, ortak 
değer ve uygulamaların yapılmasını sağlamak) olmak üzere çok katmanlı b�r yapı gösteren; 
k�tlesel, d�nam�k, gel�şen b�r süreçt�r.  Afet ve kr�z durumlarının yarattığı bel�rs�zl�k ve 
olağanüstü durumun oluşturab�leceğ� çatışmaların azaltılması ve özell�kle müdahale 
aşamasının etk�nl�ğ� �ç�n afet �let�ş�m s�stem� ve gerekl� alt yapı hazırlıklarının, afet ve kr�z 
durumu meydana gelmeden önce oluşturulmalı, �şlerl�ğ� test ed�lmel� ve sürekl� �y�leşt�rme-
ler yapılmalıdır. Afet döngüsünün her aşamasında �let�ş�m�n hayat� öneme sah�p olması 
neden�yle, afetler meydana geld�ğ�nde hem toplumun hem de görev alan �nsan gücünün 
stres�n�n azaltılması ve afet bölges�nde bel�rs�zl�kten kaynaklanan olası kargaşanın önlen-
mes� acısından haber/b�lg� alma gereks�n�m�n en kısa sürede karşılanması gerekmekted�r.  

AFETLERDE İNSAN KAYNAKLARI ÖRGÜTLENMESİ

       Günümüzde bütünleş�k afet yönet�m�, afet önces� “R�sk yönet�m�” ve afet sonrası “Kr�z yö-
net�m�” anlayışının ben�msend�ğ� afet yönet�m� pol�t�kalarının etk�n b�r şek�lde yürütülmes�, 
organ�ze ve eşgüdüm �ç�nde faal�yet gösteren b�r örgütlenme yapılarıyla gerçekleşeb�lecek-
t�r. Afet yönet�m�nde rol alan tüm örgütler�n, toplumla entegre olması ve gerek ulusal 
gerekse uluslararası örgütlerle afet sırası ve sonrasında �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket etmes� gerek-
mekted�r. Türk�ye'de afet ve ac�l durumlarında görev alan resm� ve gönüllü b�rçok örgüt 
bulunmakta olup bu örgütlerden en çok b�l�nenler�n�n örgütsel yapısı, görev ve sorumluluk-
ları aşağıda kısaca ele alınmıştır.

Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı (AFAD): 

       Türk�ye'de afet yönet�m�n�n merkez� örgütlenmes�n� oluşturan AFAD, afet ve ac�l durum-
ların ulusal yönet�m�nde doğrudan başbakanlığa bağlı olarak, afet ve ac�l durumun n�tel�ğ� 
ve büyüklüğüne göre Genelkurmay Başkanlığı, İç�şler�, Dış �şler�, Sağlık, Orman ve Su İşler� ve 
�lg�l� d�ğer bakanlıklar �le b�rl�kte s�v�l toplum kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ�n� yürüten tek yetk�l� 
kurumdur. AFAD “Bütünleş�k Afet Yönet�m S�stem�” model�n� ben�msem�ş olup bu model 
tehl�ke ve r�skler�n önceden bel�rlenmes�n�, olası zararların önlenmes� veya azaltması yan� 
“R�sk Yönet�m�” odaklı b�r afet yönet�m s�stem�n� �çermekted�r. Ayrıca etk�n müdahale ve 
koord�nasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında �y�leşt�rme çalışmalarının b�r bütünlük 
�çer�s�nde yürütülmes�n� de öngörmekted�r. 

Ulusal Med�kal Kurtarma Ek�pler� (UMKE): 

      Türk�ye'de ulusal düzeyde arama kurtarma örgütler�nden b�r� olan UMKE, afete maruz 
kalmış k�ş�lere doğru ve çabuk müdahale ederek, ölü ve yaralı sayısını kabul ed�leb�l�r 
rakamlara �nd�rgemek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nda 'Ac�l Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlü-
ğü'ne bağlı olarak 2004 yılında kurulmuştur. UMKE ulusal ve uluslararası her türlü afet ve 
olağan dışı durumlarda afetzedelere med�kal kurtarma h�zmet� vermek amacıyla kurulmuş 
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özel donanım ve özel eğ�t�mlere sah�p, tamamı sağlık çalışanlarından oluşan ve gönüllük 
esasına dayanan ek�plerden oluşmaktadır. 19 Yurt �ç�nde 81 �lde yerel olarak çok sayıda tra-
fik kazası, yangın, kayıp, sel, çökme vakalarında UMKE ek�pler� yerel AFAD ve �tfa�ye ek�pler� 
�le eşgüdüm hal�nde çalışmaktadır.

Arama Kurtarma Derneğ� (AKUT): 

       1994 yılında dağda kaybolan �k� ün�vers�te öğrenc�s�n�n sonuçsuz kalan arama çalışma-
larını tak�ben dağları �y� b�len fakat arama kurtarma konusunda b�lg�ler� sınırlı olan b�r grup 
dağcının b�r araya gelmes�yle 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneğ�” resm� olarak 
kurulmuştur. 1999 yılı �t�bar�yle B�rleşm�ş M�lletler şems�yes� altında bulunan Uluslararası 
Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG)'ın üyes� olan AKUT, INSARAG standartlarına 
göre “Sınıflandırılmış Orta Sev�ye Ek�p” grubunda Türk�ye'de bu sert�fikayı alan �lk örgüt 
olmuştur. Bugün ülke genel�nde 27 ek�p �le halen h�zmet vermeye devam etmekted�r. 

       Son yıllarda genel ve yerelde AKUT benzer� pek çok dernek kurulmuş ve arama kurtarma 
çalışmaları yapmaktadır. 

Türk Kızılayı: 

     11 Haz�ran 1868 tar�h�nde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cem�yet�” adıyla 
kurulan Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere h�çb�r ayrım gözetmek-
s�z�n yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Halen “afetlerde ve olağan dönemde �ht�yaç 
sah�pler� ve korunmasızlara yönel�k yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı gel�şt�rmek, 
güvenl� kan tem�n�n� gerçekleşt�rmek ve zarar göreb�l�rl�ğ� azaltmak” m�syonu �le h�zmet 
vermeye devam etmekted�r.  Türk Kızılayı'nın başlıca görevler�; ac�l barınma, ac�l beslenme, 
ac�l yardım, kan ve kan ürünler� tem�n�, kısm� ac�l sağlık ve ps�ko sosyal yardım konularında 
destek sağlamaktır. 

Türk S�lahlı Kuvvetler�: 

       Türk S�lahlı Kuvvetler� (TSK), mevcut h�yerarş�k yapısı ve eğ�t�ml� personel� �le bütün 
b�rl�kler�n� gereks�n�m duyulduğunda her türlü arama ve kurtarma faal�yet�nde etk�n ve
koord�nel� b�r şek�lde kullanab�lecek olanaklara ve yetk�ye sah�pt�r. Özell�kle arama ve 
kurtarmaya yönel�k TSK bünyes�ndek� b�rl�kler Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Ko-
mutanlığı (DAK) ve Jandarma Arama ve Kurtarma T�mler� (JAK)'dır. JAK bünyes�ndek� 
Arama Kurtarma T�mler�nde görevl� personele kış ve yaz dönemler�nde, arama kurtar-
ma, kayak, kar motos�klet�, kar üstü araç, �lk yardım ve dağcılık konularında eğ�t�mler 
ver�lmekted�r. 

Emn�yet Genel Müdürlüğü: 

       İl Emn�yet Müdürlükler�ne bağlı olarak “Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Büro Am�rl�ğ�” b�r�-
m� bulunmaktadır. Bu b�r�m; afet ve ac�l durumlarda toplanan b�lg�ler�n Val�l�ğ�n �lg�l� b�r�m-
ler�ne ve üst makamlara hızlı ve doğru b�r şek�lde �let�lmes�, arş�vlenmes�, olası afet durum-
larına �l�şk�n planların hazırlanması, düzenlenen eğ�t�m ve tatb�kat çalışmalarının �zlenmes�, 
bölgen�n emn�yete alınması, asay�ş�n sağlanması, enkaz alanlarında yağmalamanın önlen-
mes�, arama ve kurtarma ek�b�n�n güvenl�ğ�n�n sağlanması, trafik önlemler�n�n alınması, 
öneml� tar�h� ve kültürel alanların korunması g�b� görevler� üstlenmekted�r.

İtfa�ye Teşk�latı:

       İtfa�ye teşk�latının yangınla mücadelede temel prens�pler�, hayat kurtarma, madd� hasa-
rın önlenmes� ve çevrey� korumaktır. Bu teşk�lat yangınla mücadele, yangını önleme, korun-
ma, kurtarma, malların korunması ve yangının kontrolü, yangının söndürülmes� sonrasında 
ortamı havalandırmak, çevren�n bakımı ve onarımı görevler�n�n yanı sıra arama ve kurtarma 
çalışmalarını yürütmekted�r. Ülkem�zdek� �tfa�ye teşk�latı daha çok yerel yönet�mler bünye-
s�nde yapılandırılmıştır.



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 76

Sah�l Güvenl�k Komutanlığı: 

     1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapan Sah�l Gü-
venl�k Komutanlığı, bu tar�hten �t�baren Türk S�lahlı Kuvvetler�n�n kadro ve kuruluşu �çer�s�n-
de, barışta görev ve h�zmet yönünden İç�şler� Bakanlığı'na bağlı, olağanüstü haller ve savaş 
hal�nde �se Den�z Kuvvetler� Komutanlığı emr�ne g�rerek, s�lahlı b�r güvenl�k kuvvet� olarak 
sah�ller�m�zde, �ç sularımızda, l�man ve körfezler�m�zde, karasularımızda, ulusal ve uluslarara-
sı hukuk kuralları uyarınca egemenl�k ve denet�m�m�z altında bulunan tüm den�z 
alanlarında faal�yetler�n� sürdürmekted�r.

Manavgat Yangını Açısından Değerlend�rme

     Ülkem�zde afet durumunda planlama, koord�nasyon görev ve yetk�s� Afet ve Ac�l   Du-
rum Yönet�m Başkanlığına  (AFAD) ver�lm�şt�r.  Afetlerle �lg�l� planlama ve koord�nasyonu 
sağlamakla görevl� kuruluş AFAD'dır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları �le beled�yeler ve 
kurumsal özel �şletmeler Afet planı yapmak zorundadır. Sorun afet planı yapılmasında değ�l, 
Afet planlarının prat�kte uygulanab�l�r olmasında ve afet planı �ç�ndek� paydaşların yeterl� 
b�lg� ve eğ�t�m düzey�nde olmalarının sağlanmasıdır. 

TESPİTLER:

       Manavgat orman yangını �lk olarak 28.07.2021 tar�h�nde saat 11.58 de Manavgat Şelale 
orman �şletme şefl�ğ� Salur Yamuklu mevk��nde çıkmıştır. 

       Orman Bölge müdürlüğü ver�ler�ne göre Saat:12:06 Sıcaklık 42 Derece N�sb� Nem:%13, 
Rüzgar hızı 58 km kuzey doğu.

   Orman Bölge Müdürlüğü ver�ler�ne Yangın haber� alınır alınmaz sahaya en yakın 
Manavgat Hel�kopter�ne 12.01, Antalya uçağına 12.03, Alanya ve Düzlerçamı hel�kopter�ne 
12.05 de hareket tal�matı ver�lm�şt�r. Yangının çok hızlı b�r yayılım gösterd�ğ� gözlenm�ş, 
kısa zamanda yerleş�m yerler�n� tehd�t edeceğ� öngörülmüş, Kalemler ve ş�şeler mahallele-
r�n�n tahl�ye taleb� mülk� am�rl�ğe �let�lm�şt�r. Yangın kısa sürede Kalemler, Evrensek�, 
Yavrudoğan ve Hocalar mahalles�n� tehd�t etm�şt�r. 

       Aynı gün gece saat 23.45 de Aksek� Orman İşletme Müdürlüğü Beloluk Orman �şletme 
şefl�ğ� Kepezbelen� mevk��nde başka b�r orman yangını çıkmıştır. Bu yangına daha çok 
Konya'dan gelen söndürme ek�pler� yönlend�r�lm�şt�r.  Yangın kısa sürede Manavgat yangı-
nı �le b�rleşm�şt�r. 

       Manavgat Aksek� yangını devam ederken 29.07.2021 tar�h�nde saat 09.45 de Gündoğ-
muş Ortakonuş mevk��nde orman yangını çıkmış ve müdahale ed�lmeye çalışılmıştır.  
Olumsuz hava şartları sebeb�yle yangın hızla yayılmış ve gen�ş b�r bölgey� kaplamıştır.

       Yangın söndürme çalışmalarına O.B.M ver�ler�ne göre Tekn�k eleman 513, Memur 36, İş-
ç� 1397, Gönüllü 1353, Arazöz 203, Su �kmal aracı 50, Dozer 17, Grayder 7,  Tır 12, Uçak 10, 
Hel�kopter 24, D�ğer kurumlardan �se �tfa�ye aracı 166, Toma 25, Tır 18, Dozer 26, Eksvatör 5 
katılmıştır. 

        Yangınların bölgede afet hal�ne gelmes�n�n en öneml� etkenler� arasında yangın süre-
s�nce meydana gelen çok olumsuz meteoroloj�k ver�ler ve yerleş�m b�r�mler�n�n orman �le 
�ç �çe olması göster�lm�şt�r. (Yüksek sıcaklık, düşük nem, ş�ddetl� rüzgâr) 

       Bölgem�zdek� yangınlarda büyük çoğunluğu Manavgat olmak üzere (31.572.10 Ha)  
toplam 60.734 Ha ormanlık alan yanmıştır.

       Manavgat yangınında yangın söndürme, ac�l yardım ve kurtarma noktasında c�dd� b�r 
karmaşa yaşanmıştır. Çok başlılık yaşanmıştır.  Devlet tüm gücüyle olay yer�nde olmasına 
rağmen b�r koord�nasyon eks�kl�ğ� göze çarpmıştır. 

     AFAD ve tüm kurum ve kuruluşların b�r afet planlarının olduğu düşünülse de, yangın 
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        Yangın sürec� kurumların bölgesel ve yerel olarak orman yangın eylem planı olup 
olmadığı sorusunu akla get�rm�şt�r. 

       Afet bölges�nde c�dd� b�r afet d�s�pl�n� sorunu yaşanmıştır. Afet bölges�ne �lg�l� veya �lg�-
s�z k�ş�ler�n g�r�ş çıkış yaptığı gözlenm�şt�r. 

       Yerel Yönet�m �le Merkez� yönet�m�n farklı s�yas� �tt�fak bloklarından olması bu anlamda 
yeterl� b�r görev yetk� tanımlaması yapılmadığı veya uyulmadığı �ç�n c�dd� sorunlar ortaya 
çıkmıştır. 

       Afet durumunda her s�yas� �rade oy aldığı seçmen tabanını oluşturan afetzedeye yanın-
da olduğunu h�ssett�rmek ve zor gününde desteklemek görev�n� yer�ne get�rme refleks� �le 
hareket etmekted�r. Bunlar AFAD, Antalya Büyükşeh�r Beled�ye başkanlığı, Manavgat Bele-
d�ye başkanlığı ve Kepez Beled�ye başkanlığı. Bu dört �rade afetzede seçmen�ne karşı ayrı 
ayrı sorumluluk ve öne çıkmak duygusuyla seçmen�n�n beklent�ler�n� karşılamak şekl�nde 
hareket etmeye çalışmıştır. Bu durum koord�nasyonda c�dd� sıkıntılara neden olmuştur. Her 
yapı kıt �nsan ve bütçe kaynaklarını seçmen beklent�s�ne göre kullanmak �stem�şt�r.
Örnek vermek gerek�rse, Büyükşeh�r Beled�yes� tem�z su arazözler�n� yangından etk�lenen 
bölgelerdek� şebekelere su vermek �ç�n kullanmak �sterken, AFAD beled�yen�n arazözler�n� 
de yangın bölges�n�n soğutulma çalışması �ç�n kullanmak �stem�şt�r. Yan� yangın söndürme 
sürec�n�n b�le �nsan odaklı değ�l s�yaset odaklı yapıldığı �zlen�m� ed�n�lm�şt�r. 

afet sürec� değerlend�r�ld�ğ�nde bu planların prat�k ve uygulanab�l�r olmadığı, kurum ve ku-
ruluşların ve planda rol alan aktörler�n roller�nden b�haber olduğu �zlen�m� ed�n�lm�şt�r. 

     Tüm koord�nasyon yetk�s� Merkez� �daren�n Tems�lc�s� AFAD'a a�tt�r. Fakat en azından 
yerel yönet�mler�n afet durumunda üstleneceğ� yükümlülükler açık açık bel�rlen�r vereceğ� 
h�zmetler tanımlanırsa bu karmaşa ortadan kalkacaktır.

    Afet sürec�nde s�v�ller�n ve bu alanda faal�yet gösteren STK'ların rolünün tam olarak 
bel�rlenmed�ğ�nden olsa gerek k� bu konuda gerekl� koord�nasyon sağlanamamıştır. Bu ko-
nuda c�dd� b�r s�v�l örgütlenmeye �ht�yaç olduğu aş�kârdır. 

     Afet sürec�nde barınma ve �ht�yaçların karşılanması noktasında sıkıntılar yaşanmıştır. 
Ac�l barınma �ht�yacını hang� kurum karşılayacak? Yemek dağıtımı k�m�n sorumluluğunda 
olacak? Afetzeden�n ekonom�k kayıplarını k�m tazm�n edecek bu önceden bel�rlenmel� ve 
�lan ed�lmel�d�r. 

       Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katıl-
mak �steyen vatandaşlar c�dd� sorunlara neden olmaktadır.

       Yangın bölges�nde yerleş�m alanları �le ormanlık alanların çok �ç �çe olması can ve mal 
kaybına sebep olmuştur. Çok sayıda hayvan yanmış telef olmuştur.

       Dar köy ve dağ yollarında oluşan trafik yoğunluğu �tfa�ye ve �tfa�ye araçlarına su takv�-
yes� yapan arazözler�n çalışmasını engelleyeb�lmekted�r. 

       Yangın söndürme ve kurtarma güvenl�ğ� konusunda eğ�t�m ve tecrübes� olmayan s�v�l 
unsurlar kend� hayatlarını tehl�keye attığı g�b�, kend�ler� kurtarmaya gelecek ek�pler�n 
hayatını da tehl�keye atab�lmekted�r.

       Gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların afet bölgeler�ne g�r�ş� ve zamanlaması arama kur-
tarmada k� roller� açıkça önceden bel�rlenmel� ve afet anında da koord�ne ed�lmel�d�r. 

      Afet devam ett�ğ� sürece Hükümet ve Beled�ye yönet�c�s� s�yas� aktörler�n bölgede ol-
duğu, hatta yangın alanında olması sebeb�yle sorunlar yaşandığı gözlenm�şt�r. Bu durum
personel�n �ş�ne odaklanmasını, söndürme ve kurtarma ek�b�n� koord�ne eden yönet�c�ler�n 
d�kkat�n�n dağılmasına neden olmaktadır.
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       Manavgat yangınında yaşanan yukarda bel�rt�len aksaklıklardan ders çıkarılmalı ve ola-
sı afetlerde bu aksaklıklar tekrar yaşanmamalıdır. Afet yönet�m� ve koord�nasyonu tüm 
paydaşlar d�kkate alınarak tek elden yapılmalıdır. Bu süreçte en öneml� faktör �nsan 
kaynaklarıdır. Afet yönet�m sürec�nde planlamaların �y� yapılması, gerekl� araç-gereçler�n 
tem�n ed�lmes� vb. faal�yetler başarılı b�r şek�lde yapılsa b�le �nsan kaynakları yönet�m� 
basamaklarına göre �nsan gücünün başarılı şek�lde yönet�lmemes� ve aralarındak� �let�ş�m 
ve �ş b�rl�ğ�n�n sağlanamaması durumunda afet yönet�m�nde başarılı olunması söz konusu 
olamaz. Sonuç olarak afet yönet�m sürec�n�n her aşamasında �nsan kaynaklarının etk�n 
yönet�lmes�, sürekl� ve hızlı �let�ş�m�n sağlanması, �let�ş�m ve �ş b�rl�ğ�n�n sürdürülmes�
başarılı b�r afet yönet�m�n�n ön koşulunu oluşturmaktadır. Bu konuda halkın tamamını �ç�ne 
alan S�v�ller�n ve STK'larında �ç�nde bulunduğu b�r s�v�l Afet örgütlenme model�ne �ht�yaç 
bulunmaktadır. B�z böyle b�r model öngörüyoruz. 

AFETLERE TOPLUMSAL HAZIRLIK VE ÖRGÜTLENME 

     Afetlerde etk�l� b�r yönet�m gerçekleşt�rmek ve onunla baş ederek, kırım ve yıkımlarını 
en aza �nd�reb�lmek �ç�n, olası afet r�skler�ne karşı, tüm toplumsal b�r�mler�n (a�le, �ş yer�,  
apartman, b�na, sokak, mahalle-köy, kasaba, kent) ve tüm kurumların (sektör, bakanlık, �l 
müdürlüğü, beled�ye) ve bunların tüm alt b�r�mler�n�n (A�le hek�ml�ğ�, hastane, fabr�ka, okul 
vb.) bu anlamda örgütlenmes� ve kend�ler�ne özgü b�r afet planı hazırlaması gerek�r. 
Mahalle, kent, bölge ve ulusal planlar �se, bu alt b�r�mler�n planlarının b�rleş�m�nden elde 
ed�l�r, ed�lmel�d�r. Bu nedenle de, ülkedek� tüm kurumlar b�r yandan kend� h�zmetler� �le �lg�l� 
olarak kurumsal plan ve senaryolarını hazırlarken öte yandan da toplumun örgütlenmes� ve 
hazırlanması �ç�n öncülük etmel�d�r.  

1. A�len�n Örgütlenmes� ve A�lede Afet Planı:

     Herhang� b�r afet r�sk� (deprem, sel, kasırga, yangın, NBC ajanlarla saldırı v.b) bulunan 
yerleş�m b�r�m�nde yaşayan tüm a�leler ve �ş yerler�, afet konu ve r�skler�n� konuşarak, bu 
bağlamda örgütlenmel� ve kend� a�les� / �ş yer� �ç�n b�r afet planı yapmalıdır. Bu planda afet-
ler�n süreçler� göz önünde bulundurularak, afetler�n tüm dönemler�nde yapılacak �şler, 
k�mler tarafından ve nasıl yapılacağı ayrıntılı b�r b�ç�mde tanımlanmalıdır.

a) Her a�le, sess�z dönemde konutunu deprem, sel, kasırga, yangın ve yapay afet d�ye 
    b�l�nen olaylar açısından gözden geç�rmel�, konutun bu tür olaylara karşı daha güven-
   l� hale gelmes� �ç�n gerekl� önlemler� araştırmalı ve gereğ�n� yapmalıdır. Bu d�zeden 
   olmak üzere; gaz, su ve elektr�k s�stemler� kontrol ed�lmel�, bunların şebekeler�nde, 
   deprem sarsıntısı, kasırga veya sel sırasında tehl�ke yaratacak eks�kl�k, hata ve yeter-
    s�zl�kler g�der�lmel�d�r. Bu s�stemler�n her b�r�ne, kolayca ulaşılab�lecek ve olay sırasın-
  da s�stem� devre dışı bırakacak vanalar /şarteller vb düzenekler eklenmel�d�r. 
   Türk�ye'de özell�kle deprem olayı üzer�nde durulmalı, konut ve �ş yerler�nde deprem 
    açısından alınması gerekl� her türlü önlem alınmalıdır. Evde veya �şyer�nde bulunan ve 
    sarsıntı �le kopma / düşme r�sk� olan (tavana asılı alet ve mak�neler, av�zeler vb / duvara 
    asılı 5 su ısıtıcıları, dolaplar, çerçeveler vb), devr�lme r�sk� olan (kütüphane, dolaplar vb) 
   tüm yapı ve eşyalar gözden geç�r�lerek tavan ve duvar bağlantıları güçlend�r�lmel� ve 
  bunlar yerler�ne �y� b�r b�ç�mde bağlanarak, sarsıntı �le kopma, düşme ve devr�lme 
    r�skler� ortadan kaldırılmalıdır. Yataklar, oturma (koltuk, sandalye, d�van vb) ve çalışma 
   masa ve tezgâhları, bu tür eşyaların düşmes� veya kopması hal�nde r�sk yaratmayacak 
   b�r b�ç�mde yerleşt�r�lmel�d�r. Dolap ve raflara yerleşt�r�len eşyalar herhang� b�r sarsıntı 
  sırasında tehl�ke oluşturmayacak şek�lde (ağır ve kırılab�l�r eşyalar alt gözlerde ve 
    kapaklı raflarda ve kapakları k�l�tl� olacak şek�lde) yerleşt�r�lmel�d�r.  

b) Her a�le b�r afet planı yapmalıdır. Bu plan, �lg�l� organlar tarafından alarm ver�lmes� ya 
     da alarm ver�lmeks�z�n olay başlaması hal�nde, evde bulunan tüm k�ş�ler�n davranışla-
     rının neler olacağını ayrıntılı b�r şek�lde �çermel�d�r. Örneğ�n; deprem açısından, evde-
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    k� kullanım alanlarından (odalar, salon, mutfak ) hang�s� daha güvenl�d�r, bu alanlarda 
  çökme olması hal�nde yaşam boşlukları sağlayab�lecek yerler nerelerd�r? Sarsıntı 
   sırasında k�ş�ler buralardan nasıl yararlanacak ve buralarda hang� poz�syonda dura-
    caktır? Sarsıntı geçt�kten sonra ev nasıl terk ed�lecekt�r? G�b� soruların yanıtları düşü-
   nülmel� ve planlanmalıdır. Olaydan haberdar olduktan / alarm ver�ld�kten sonra, ev� 
    terk etmeden önce, elektr�k su ve gaz vanaları k�mler tarafından ve nasıl kapatılacak-
   tır? Evdek� yardıma gereks�n�m� olan k�ş�lere (çocuk, yaşlı, engell� vb) ve varsa evc�l
   hayvanlara k�mler yardımcı olacak ve bunlar a�le toplanma yer�ne nasıl götürülecek-
   t�r? Şayet var �se zorunlu gereks�n�mler çantasını k�m alacak? Dışarıda nerede topla-
  nılacak (a�le toplanma yerler� �le apartman toplanma yerler�n�n aynı yerde olması 
   terc�h ed�lmel�d�r)? Okulda, kreşte küçük çocuk var �se onu k�m ve nasıl alacak? Ev 
  dışındak� a�le b�reyler� �le nasıl haberleş�lecek? Haberleşme olamaz �se bu b�reyler 
    a�le �le nerede buluşacak (a�le toplanma yer� �le aynı yer olmalıdır)? A�le dışarıda top-
   landıktan sonra, apartman yönet�m� – kom�tes� �le k�m �let�ş�m / �l�şk� kuracak? Soru-
   ları başta olmak üzere, akla gelen tüm sorular ayrıntılı b�r şek�lde yanıtlanmalı, plan-
  lanmalı ve bu yanıtlar / planlar tüm a�le b�reyler� tarafından b�l�nmel�d�r.  Zaman 
  zaman konu tekrar gündeme get�r�lmel� ve hatta tatb�katlar yapılarak a�len�n üst 
    düzeyde hazırlıklı olması sağlanmalıdır.

c)  A�le, a�le toplanma yer�nde toplandıktan ve a�le güvenl�ğ� sağlandıktan hemen sonra, 
     a�ledek� apartman yönet�m�-kom�tes� �le �l�şk� kuracak k�ş� derhal apartman b�na kom�-
     tes� �le �let�ş�m kurarak, kend� a�les� hakkında b�lg� vermel� ve komşuları hakkında b�lg� 
     almalıdır.  

2. Apartmanda Örgütlenme ve Apartman Afet Planı:

       Afet r�sk� altında olan yerleş�m yerler�ndek� tüm b�na (apartman–�şyer�) sak�nler�, b�naları-
na �l�şk�n b�r afet örgütlenmes� ve planı yapmalıdır. Her şeyden önce b�na sak�nler�, b�na 
yönet�c� ya da bel�rleyecekler� b�r k�ş�n�n başkanlığında toplanarak afet r�skler� konusunu ay-
rıntılı b�r b�ç�mde konuşmalı, ev ve �şyer� tems�lc�ler�nden oluşan b�r afet kom�tes� kurmalıdır. 
Bu kom�te kend� arasından b�r başkan ve �k� yardımcı seçmel�d�r. Kurulacak kom�te, afet r�sk 
ve süreçler�n� göz önünde bulundurarak, tüm süreçlerde yapılacak �şler� ayrıntılı b�r b�ç�mde 
�çeren b�r b�na afet planı hazırlamalıdır. Bu d�zeden olmak üzere:

     a)   Afet kom�tes�, b�nayı sess�z dönemde ayrıntılı b�r b�ç�mde gözden geç�rmel� ve b�r dep-
         rem / sel / kasırga/ yangın / savaş olasılığına karşı olab�ld�ğ�nce güvenl� hale get�r�lme-
           l�d�r. Bu konuda gerekl� �ncelemeler yaptırılarak tekn�k b�lg� ve yardım alınmalıdır. B�na-
           nın fiz�k yapısı, elektr�k, su ve gaz şebekes� r�sk yaratmayacak ve yer sarsıntısı sel vb du-
           rumlarda kolayca devre dışı bırakacak düzeneklerle donatılmalıdır. Kor�dor ve merd�ven 
         boşluklarında r�sk yaratan ve b�nanın boşaltılmasına / tahl�yes�ne engel olan yapılar-eş-
       yalar g�der�lmel� / kaldırılmalıdır. B�nada oluşacak hasardan etk�lenmeyecek b�r yerde 
        (bahçen�n güvenl� b�r köşes�) kurtarma araç ve gerec�n�n (kazma, kürek, kesk�, balyoz, 
           çek�ç, kr�ko vb) bulunması sağlanmalıdır. 

b)  B�na kom�tes�nce, b�nanın ve bağımsız kullanım alanlarının, her da�ren�n / her b�r�m�n 
     ayrıntılı b�r planı ç�z�lmel�d�r. Her da�rede ya da �şyer�nde kaç k�ş� yaşadığı ve bunların 
     yerleş�m planı, odalarda ve d�ğer kapalı hac�mlerde k�mler�n kaldığı ve buradak� yatak-
    ların, oturma yerler�n�n, �ş masalarının ve d�ğer eşyaların hang� poz�syonda bulunduk-
    ları bu plan üzer�ne açık b�r şek�lde �şlenmel�d�r. Buralarda hasar meydana gelmes� ve 
   �çerde �nsan kalması hal�nde en uygun yaklaşım ve kurtarma b�ç�m�n�n ne olacağı 
    düşünülmel� ve araştırılmalıdır. B�na �ç�n, b�r toplanma bölges� bel�rlenmel� ve burası 
     tüm a�lelere duyurulmalıdır. 

c)  A�le ya da �ş yerler�n�n kend�ler� �ç�n hazırlamış oldukları planlar b�na kom�tes�nce göz-
    den geç�r�lmel�, bu planlar �le b�na planı arasında uyum sağlanmalıdır. Gereğ�nde a�le 
     ve �ş yerler�ne kend� planlarını yapma konusunda rehberl�k yapılmalı ve yardımcı olun-
     malıdır.
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d) B�na sak�nler�nden k�m�n sokak kom�tes� sorumlusu olacağına önceden karar ver�lme-
     l�d�r. B�na kom�tes�nde görevlend�r�lecek k�ş�ler�n �k�şer yedekl� olmasında büyük yarar 
    vardır. Çünkü; görevlend�r�len k�ş�ler�n kend�ler�n�n ya da a�leler�n�n depremden hasar 
    görmes� hal�nde görevler�n�n başına g�dememe olasılığı vardır. B�na kom�tes� bell� ara-
    lıklarla b�r araya gelmel�, plan tekrar tekrar gözden geç�r�lmel� ve zaman zaman tatb�-
     katlar yapılarak b�na sak�nler�n�n olaya hazırlıklarının en üst düzeyde olması sağlanma-
     lıdır.

e)  Olay olduğunda, �lk fırsatta, a�le ve �ş yer� tems�lc�ler� (b�na deprem kom�tes�) b�na top-
  lanma bölges�nde b�r araya gelmel� ve tüm komşuların durumu değerlend�r�lerek, 
   �çerde / enkaz altında kalan olup olmadığı soruşturulmalıdır. Şayet böyle b�r durum 
   var �se, apartman kurtarma araçlarının bulunduğu yerdek� araç gereçler alınarak der-
     hal kurtarma �şlemler�ne başlanmalıdır. Bu kurtarma �şlem�nde, daha önce kararlaştırıl-
   mış olan yaklaşım ve kurtarma b�ç�m� unutulmamalıdır. Bu arada sokak kom�tes� �le 
    �let�ş�m kurmakla görevlend�r�lm�ş olan k�ş�, sokak toplanma yer�ne g�derek kom�teye 
     apartman hakkında b�lg� vermel� ve gereğ�nde onlardan yardım �stemel�d�r.

3. Sokakta Örgütlenme ve Sokak Afet Planı:

       Afet r�sk� altında olan yerleş�m b�r�mler�ndek� tüm sokakların, b�r sokak afet planı ve ör-
gütlenmes� olmalıdır. Bunun �ç�n, her şeyden önce sokakta bulunan tüm b�naların yönet�c�le-
r� ya da sak�nler�n bel�rleyecekler� b�r k�ş� ve yedeğ�nden oluşan b�r sokak kom�tes� oluştu-
rulmalıdır. Bunlar b�r araya gelerek kend� aralarında b�r başkan ve �k� başkan yardımcısı 
seçmel�d�r. B�nalardan, sokak kom�tes�nde seç�lecek k�ş�ler�n �k�şer yedekl� olmasında büyük 
yarar vardır. Çünkü görevlend�r�len k�ş�ler�n olaydan kend�ler�n�n ya da a�leler�n�n hasar 
görmes� durumunda görevler�n�n başına g�dememe olasılığı vardır. Bu kom�te, seç�len baş-
kanın başkanlığında toplanarak konuyu ayrıntılı b�r b�ç�mde konuşulmalı ve afet r�sk ve 
süreçler�n� göz önünde bulundurularak ayrıntılı b�r sokak afet planı hazırlamalıdır. Hazırlana-
cak plan afet türler� ve süreçler�nde yapılacak �şler� ayrıntılı b�r b�ç�mde �çermel�d�r. Bu 
d�zeden olmak üzere:

a) Kom�te, sess�z dönemde, sokağı en�ne boyuna �ncelemel�d�r. Sokağın ayrıntılı b�r krok�-
   s� hazırlanarak, sokaktak� r�skl� b�nalar ve yapılar ( doğal gaz şebekes�, yanıcı, parlayıcı 
   ve zeh�rl� madde bulunduran depo vb.) saptanarak krok� üzer�nde �şaretlenmel�d�r. Bu 
     yapılar �ç�n yapılab�lecek olan �şlemler tartışılarak, olanaklı düzeltmeler yapılmalı ve ön-
  lemler alınmalıdır. Sokaktak� b�naların, kend� afet planlarını yapmaları konusunda 
   rehberl�k yapılmalı, onların afet planları gözden geç�r�lerek, sokak planı �le bunların 
  uyumluluğu sağlanmalıdır. Sokak kom�tes�, kend�s� �ç�n, olay sırasında / sonrasında 
   toplanacakları, b�r toplanma yer� bel�rlemel�d�r (sokak kom�tes� toplanma yer�). Bunun 
    �ç�n sokaktak� park yer�, okul ya da sağlık kurumu bahçes� g�b� açık alanlar öner�leb�l�r. 
   Toplanma yer� yakınında ve olaydan zarar görmeyecek b�r yapıda (özel olarak �nşa 
   ed�leb�l�r veya var olan yapılardan b�r�nden yararlanılab�l�r) çeş�tl� kurtarma araçları 
     (kürekler, kazmalar, kesk�, delg� aletler�, balyoz vb)  bulundurmalıdır. 

b) Sokak kom�teler� bell� aralıklarla b�r araya gelmel�, plan tekrar tekrar gözden geç�r�lme-
    l� ve zaman zaman tatb�katlar yapılarak sokak sak�nler�n�n olaya hazırlıklarının en üst 
     düzeyde olması sağlanmalıdır. 

c) Sokak kom�tes�, olay sırasında / sonrasında, derhal başkan ya da başkan yardımcısının 
    başkanlığında sokak toplanma yer�nde toplanmalı ve b�r sokak kr�z masası oluşturarak, 
    çalışmaya başlamalıdır. Olaydan hemen sonra sokak toplanma yer�ne gelen b�na tem-
    s�lc�ler�nden, sokaktak� hang� yapıda ya da b�nada hasar olduğu ve bunların hang�s�n-
     de kazazede bulunduğu konularında b�lg� alınmalı ve hızlı b�r değerlend�rme yapılarak,
     derhal buralar �ç�n kurtarma ek�pler� oluşturulmalı ve yardım ulaştırılmalıdır. Bu değer-
     lend�rme sokaktak� tüm b�naları özell�kle de r�skl� yapıları �çermel�d�r. Sokak değerlen-
     d�rmes� b�ter b�tmez, sokak kom�tes� tarafından seç�lm�ş / görevlend�r�lm�ş k�ş� mahalle/ 
    köy toplanma bölges�ne / kr�z masasına g�derek sokak hakkında b�lg� vermel�d�r. Sokak 
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 kom�teler�n�n toplanma bölgeler� aynı zamanda dışarıdan gelecek arama kurtarma 
  ek�pler�n�n de geleceğ� ve yönlend�r�leceğ� (sokak kom�tes� başkan ya da yardımcıların-
  ca) yerler olmalıdır. 

d) Sokak kom�teler�, arama kurtarma �şler� yanında k�mses�z kalan çocuk ve yaşlıların 
     gözet�m�nden de sorumlu olmalıdır. Bu amaçla, hazırlanacak planlarda k�mses�z ka-
     lacak yaşlı ve çocukların bakılıp korunacağı yerler de düşünülmel�d�r.

4. Mahalle-Köyde Örgütlenme ve Afet Planı:

       Afet r�sk� altında olan tüm mahalle ve köyler, afet r�skler�n� değerlend�rmel� ve kend� yer-
leş�m b�r�mler�ne �l�şk�n b�r örgütlenme ve afet planı yapmalıdır. Sess�z dönemde, her mahal-
lede-köyde muhtar ve mahalle sak�nler� tarafından seç�lecek yardımcıların önderl�ğ�nde ve 
sokak tems�lc�ler�nden oluşan b�r afet kom�tes� kurulmalıdır. Bunlar b�r araya gelerek kend� 
aralarında b�r başkan ve �k� başkan yardımcısı seçmel�d�r. Konu kom�tede ayrıntılı b�r b�ç�mde 
konuşulmalı, köyün-mahallen�n afet r�skler� açsından b�r değerlend�rmes� yapılarak, b�r 
mahalle–köy afet planı hazırlanmalıdır. Hazırlanacak plan afet r�sk ve süreçler� göz önünde 
bulundurularak, tüm süreçlerde yapılacak �şler� ayrıntılı b�r b�ç�mde �çermel�d�r.  

a) Köy-mahalle ayrıntılı b�r b�ç�mde �ncelenmel�, afet açısından r�skl� b�nalar ve yerler sap-
    tanarak, mahalle ya da köyün yeter� büyüklüktek� krok�s� / har�tası üzer�nde �şaretlen-
  mel�d�r. Bu yapılar �ç�n sess�z dönemde yapılab�lecek değ�ş�kl�kler ve önlemler 
   konuşulmalı ve olanaklı olanlar yapılarak gerekl� önlemler alınmalıdır. Mahalle-köy 
  kom�tes�, kend�s� �ç�n, olay sırası / sonrasında toplanacağı b�r yer bel�rlemel�d�r 
   (mahalle-köy kom�tes� toplanma yer�). Bu toplanma yer�ne yakın b�r yerde, olaydan 
    (depren /sel /yangın) zarar görmeyecek b�r yapıda kurtarma araçları deposu oluşturul-
    malı (mahalle deposu) ve burada yeterl� sayıda çeş�tl� kurtarma araçlarından (kürekler, 
  kazmalar, kesk�, delg� aletler�, balyoz vb) hazır bulundurulmalıdır. Kom�te sokak 
   kom�teler�n�n hazırlamış olduğu planları gözden geç�rmel� ve oluşturulacak mahalle 
  planı �le bunların uyumluluğunu sağlamalıdır. Ayrıca sokak kom�teler�n�n yapacağı
     planlarda onlara kılavuzluk etmel�d�r. 

b) Olay sırası / sonrasında mahalle kom�tes� başkan veya yardımcıların başkanlığında, 
    mahalle toplanma yer�nde toplanarak derhal mahalle / köy kr�z masası olarak çalışma-
     ya başlamalıdır. Kom�te, sokak tems�lc�ler�nden alınan b�lg�ler�n ışığında olayın hızlı b�r 
    değerlend�rmes�n� yapmalıdır. Bu değerlend�rmede özell�kle hang� b�nada hasar var ve 
   bunların hang�s�nde afetzede bulunduğu b�lg�ler� üzer�nde durulmalı ve buralara der-
   hal kurtarma ek�pler� gönder�lmel�d�r. Mahalle ve köy kom�teler�, en kısa sürede kent 
     kom�tes�ne mahalle hakkında b�lg� sunmalı (�let�ş�m araçları ya da kurye aracılığı �le) ve 
   onlardan gelecek b�lg�ler� de alarak mahallel�ye duyurmalıdır. Mahalle-köy toplanma 
   bölgeler� aynı zamanda dışarıdan gelecek arama kurtarma ek�pler�n�n de geleceğ� ve 
     yönlend�r�leceğ� yerler olmalıdır. 

c) Mahalle-köy kom�teler�, arama kurtarma �şler� yanında, geç�c� yerleş�m, k�mses�z kalan
     çocuk ve yaşlıların gözet�m� g�b� konularla da �lg�lenmel�, bu konularda �l ya da �lçe kr�z 
     masaları �le �şb�rl�ğ� yapmalıdır. Bu amaçla, hazırlanacak planlarda seçenek geç�c� yerle-
   ş�m yerler� ve k�mses�z kalacak yaşlı ve çocukların bakılıp korunacağı yerler de düşü-
    nülmel�d�r. Afete neden olan olaylara sunuk kalan toplumun kend� kend�n�, dolayısı �le
   de komşuların b�rb�r�n� kurtarması çok öneml�d�r. Kırımları çok azaltır. Çünkü afetler-
   den sonra ölümler�n %80'n� �lk b�r �k� saat �ç�nde meydana gelmekted�r. H�ç b�r ülke 
   ya da toplumda bu kadar kısa b�r süre �ç�nde olay yer�ne ulaşab�lecek b�r dış yardım 
  söz konusu değ�ld�r. Özell�kle büyük afetlerde dış yardımın / kamu örgütler�n�n ya 
   da olay bölges� dışından gelecek arama-kurtarma ek�pler�n�n olay yer�ne ulaşması ve 
   çalışmaya başlaması oldukça gec�kmekte ve bazen 24 saat� bulab�lmekted�r. Dünya-
  dak� büyük deprem deney�mler�n�n sonuçları onu göstermekted�r k�; afetzede kur-
   tarma h�zmetler� ancak 4. ve 5. günlerde en akt�f düzeye ulaşab�lmekted�r. Yan� dışa-
  rıdan gelen yardımlar /arama-kurtarma ek�pler� ancak bu günlerde tam kapas�te �le 
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  çalışır hale geleb�lmekted�r. En gel�şk�n ve örgütlü / hazırlıklı ülkelerde b�le, arama-
  kurtarma ek�p ve malzemeler�n�n uçak ve hel�kopterlerle olay yer�ne �nt�kal ett�r�l-
  mes� en az 3-5 saat� almakta ve ek�pler�n çalışmaya başlaması �ç�n de b�r o kadar 
  zaman geçmekted�r. Oysa bu saatler afetzedeler�n kurtarılab�lmes� �ç�n altın saatler-
   d�r. Bu zaman zarfında, olaya sunuk kalan toplum kend� başının çares�ne bakmak zo-
  rundadır. Bu nedenle de, özelde depremlerde genelde �se tüm afetlerde b�na, sokak 
  ve mahalle örgütlenmeler�n�n varlığı ve kurtarmada gereks�n�m duyulacak malze-
  meler�n önceden depolanmış olması son derece öneml�d�r. Kurtarmaya b�r saat önce 
  başlanması, başka b�r anlatımla afetzeden�n b�r saat önce kurtarılması, onun yaşama-
  sı açısından çok kıymetl�d�r. Daha genel b�r söylemle, �lk 48 saatte kurtarılan afetze-
  deler�n yaşama şansı çok yüksekt�r, buna karşılık bundan daha geç kurtarılanlar da 
   �se, bu şans zamana paralel olarak azalmaktadır. Afetlerde �lk yapılacak �ş arama-kur-
   tarmadır. Arama kurtarmada �se öneml� olan ve en çok zaman alan �ş kurtarmayı bek-
  leyen afetzeden�n yer�n�n bel�rlemes�d�r. Sess�z dönemde örgütlenmes�n� apartman 
  / a�le düzey�nde tamamlayan (kom�teler�n� kuran) hazırlık ve tatb�katlarını yapan 
  toplumlar, olaydan hemen sonra nerede afetzede kaldığını b�l�r. Daha dış yardım 
  ek�pler� bölgeye ulaşmadan, kurtarılması özel araç gereç gerekt�rmeyen afetzedele-
   r�n tamamını canlı olarak kurtarab�l�r. Bu tür kom�teler�n varlığı, bölge dışından gelen
  yardım ek�pler�n�n çalışmasını da çok kolaylaştırır ve etk�l� hale get�rerek kurtarılan 
   can sayısını çok arttırab�l�r. Çünkü bu tür b�r örgütlenme ve hazırlığın olması hal�nde, 
   bölge dışından gelen ek�pler�, mahalle ve sokak kom�teler� karşılar ve onlara; “şu b�-
  nada, üçüncü katta, arka cepheye bakan odada b�r afetzedem�z var” g�b� kes�n b�lg� 
 vereb�l�rler. Yan� arama-kurtarma ek�pler�n�n yer bel�rleme �ç�n yapacağı zaman 
 kaybını önleyerek, onların doğrudan kurtarmaya geçmes�n� sağlayab�l�rler. Aks� 
  takd�rde ek�pler�n enkaz altında canlı olup olmadığını araştırması soruşturması b�le 
   saatler alacaktır. 

5. Kentte Örgütlenme ve Kent Afet Planı:

       Afet r�sk� altında olsun ya da olmasın tüm kentler b�r afet planı ve örgütlenmes� yapmalı-
dır. Kend�s� �ç�n afet r�sk� olmayan kentler�n komşu / kardeş kentlerde oluşab�lecek afetlere 
yardıma koşab�lecek hazırlıkta ve örgütlülükte olması gerek�r. Her kent, v�layet - kaymakam-
lık ve beled�yede yönet�mler�n önderl�ğ�nde, mahalle ve köyler�n tems�lc�ler�nden oluşan b�r 
afet kom�tes� kurulmalıdır. Bu kom�telere v�layet-kaymakamlık ve beled�yeden görevlend�r�-
len yetk�l�ler de katılmalıdır. Bu kom�teler başkan ve başkan yardımcılarını kend� aralarından 
seçeb�leceğ� g�b�, v�layet – kaymakamlık veya beled�yen�n görevlend�receğ� k�ş�ler de 
başkanlık edeb�l�r. Kent kom�teler� �le kurumların (sağlık müdürlüğü, emn�yet müdürlüğü, 
bayındırlık müdürlüğü vb) afetten sorumlu b�r�mler�n�n, olay sırasında faal�yete geçecek olan 
kaza ve v�layet kr�z masalarının eşgüdümün nasıl sağlanacağı sess�z dönemde tasarlanmalı 
ve gayet 11 açık b�r b�ç�mde bel�rlenmel�d�r. Bu örgütlenmeler zaman zaman b�r araya 
gelerek b�r durum değerlend�rmes� yapmalı, ortak eğ�t�m ve tatb�kat programları düzenle-
mel�d�r. Olay sırasında bu örgütlenmeler arasında �let�ş�m eks�kl�k ve hatalarına fırsat tanın-
mamalıdır. 

a)  Kent kom�tes�, mahalle ve köyler�n afet planlarını gözden geç�rerek bunların b�leş�m� 
     ve eşgüdümünden oluşan b�r kent planı hazırlamalıdır. Yeterl� olmayan mahalle-köy 
    planlarının tamamlanması konusunda mahalle kom�teler�ne kılavuzluk yapılmalıdır. 
    Hazırlanacak planda, tüm süreçlerde yapılacak �şler ayrıntılı b�r b�ç�mde tanımlan-
   malıdır. Bu planlarda yapılacak �şler�n k�m, nerede, ne zaman ve ne �le sorularını 
     yanıtlayacak ayrıntılar bulunmalıdır. 

b)  Her b�r afet türü �ç�n ayrı ayrı, r�skl� b�nalar ve yapılar saptanarak, kent�n ayrıntılı har�-
     tası üzer�nde �şaretlenmel�d�r. Aynı har�ta üzer�nde ulaşım, sağlık h�zmet�, konaklama 
    vb olaydan sonra önem kazanacak yapılar �şaretlenmel�, ulaşım yollarının tıkanması 
   hal�nde alternat�f ulaştırma kanalları bel�rlenmel�d�r. Ulaştırma haberleşme ve r�sk 
   azaltma anlamındak� yapılar gözden geç�r�lmel� ve bu konularda sess�z dönemde 
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c) Kent kom�tes�, kend�s� �ç�n b�r toplanma-çalışma yer� bel�rlemel�d�r. Kent kom�tes� 
     olay sonrasında, derhal toplanmalı ve çalışmaya başlamalıdır. Gönüllülerden oluşan 
   kent kom�tes� �le resm� kuruluşların tems�lc�ler�nden oluşan kr�z masalarının eşgü-
    dümünün nasıl sağlanacağı sess�z dönemde kararlaştırılmalı ve yapılacak tatb�katlar 
    �le pek�şt�r�lmel�d�r.

6. Ulusal Örgütlenme ve Ulusal Afet Planı:

       Afetlere karşı örgütlenme ve afet planlarının yapılmasında, kuşkusuz özelde kamu ku-
rum ve b�r�mler�n�n genelde de kamu yönet�m�n�n öneml� b�r rolü vardır. Ancak, bu durum 
afet örgütlenmes� ve planlarının yönet�m h�yerarş�s�nde yukarıda yer alan bazı kurum ya 
da b�r�mlerce yapılarak, alt b�r�mlere ve topluma tebl�ğ ed�lecek şekl�nde anlaşılmamalıdır. 
Aks�ne, afet planlarında esas olan alt kurum ve b�r�mler�n yapacağı / yaptığı planlardır. 
Çünkü, bu tür planların gerçekç� ve uygulanab�l�r olmasının tek yolu, onların alttan üste 
uçtan merkeze doğru hazırlanması �le olanaklıdır. Bu nedenle de, val�l�kler–kaymakamlık-
lar ve beled�yeler b�r yandan kend� kurumsal hazırlık ve planlarını yaparken öte yandan da 
b�na sokak- mahalle ve kent kom�teler�n�n oluşmasına büyük önem vermel�d�r. Bu tür ko-
m�teler�n kurulması özend�r�lmel� ve desteklenmel�d�r. Örgütlenme tamamlandıktan 
sonra, kamu yönet�mler�n�n desteğ� �le kom�teler bell� aralıklarla toplanmalı ve kom�telere 
ve çalışmalarına �l�şk�n tüm b�lg�ler topluma mal ed�lmel�d�r. Kom�teler�n halkı b�lg�lend�r-
mes�, afete hazırlaması �ç�n toplantılar ve tatb�katlar yapmasına kamu kaynaklarından 
destek ver�lmel�d�r. 

  alınab�lecek önlemler konuşulmalı ve olanaklı olanlar yapılarak konu çözüme kavuş-
  turulmalıdır. 
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       Altyapı Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüş ve yaptığı toplantılarda; 
Düden Çayı k�rl�l�k problem�, Antalya'nın güncel altyapı sorunları, Antalya falezler�n�n pro-
jeks�yonla aydınlatılması, Yamansaz Sulak Alanı sınır değ�ş�kl�ğ� hakkında değerlend�rme, 
Yamansaz Sulak Alanı koruma alanı tanımının değ�şt�r�lmes�, Antalya kent�ne Karacören-2 
barajından �çme-kullanma suyu get�r�lmes�, Antalya �çme suyu tem�n çalışmaları konuları 
görüşülmüştür. Ayrıca, Altyapı Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu raporlarının hazırlanmasın-
da katkı sağlamıştır. 

KARACAÖREN BARAJI'NDAN ANTALYA KENTİ İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ 
HAKKINDA GÖRÜŞ

       Antalya kent� �çme ve kullanma suyu �ht�yacının Karacaören-II Barajı'ndan karşılanması-
na dönük çalışmalar Antalya kamuoyunda yoğun tartışmalara konu olmuştur.  Aksu 
Çayı'nın Isparta bölges�nden taşıdığı k�rlet�c�lerle k�rlenm�ş olması, günümüzde yer altı su 
kaynaklarının �ht�yacı karşılıyor olması, gelecek nüfus projeks�yonları üzer�ne çek�nceler 
bulunması başlıca tartışma başlıkları olmuştur. Antalya Kent Konsey� Altyapı Çalışma Gru-
bu'nda konuyu değerlend�rmek amacıyla DSİ, ASAT ve Akden�z Ün�vers�tes�'nden uzmanlar 
davet ed�lerek görüşler�ne başvurulmuştur.

       Günümüzde Antalya'nın su �ht�yacı yeraltı su kaynaklarından sağlanmakla b�rl�kte,  su 
kaynaklarının b�r bölümünün k�rl�l�k neden�yle kullanılamadığı, suyun sondaj kuyularından 
elektr�k enerj�s� kullanılarak yüzeye çıkarıldığı b�l�nmekted�r. Bu bağlamda, yeraltısuyu kay-
nağı kullanımının artırılması elektr�k enerj�s� kullanımını ve dolayısıyla mal�yet� artıracaktır. 
Ayrıca yeraltısuyu kaynakları üzer�nde Antalya'nın �mar alanları ve sanay� tes�sler� bulun-
makta olduğundan k�rlenmeye karşı hassas olduğu b�l�nmekted�r. Gelecekte artacak 
nüfusun su �ht�yacını karşılamak �ç�n alternat�fler gel�şt�r�lerek çözüm üret�lmes� gerekl�l�ğ� 
tartışmasız b�r gerçekl�kt�r.
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      DSİ yetk�l�ler�nden alınan b�lg�lere göre, mevcut su kaynaklarımız 2027 yılından sonra 
yeters�z kalacak, Kovanlık kuyuları da eklend�ğ�nde ancak 2035 yılına kadar yeterl� olacak-
tır. 2035-2050 yıllarına dönük �ht�yacı karşılamak �ç�n DSİ tarafından Karacaören-II Barajı'n-
dan su tem�n� projes� gel�şt�r�lm�şt�r. Aksu Çayı tarafından öneml� m�ktarda k�rlet�c� 
taşındığı bel�rlenm�ş olduğundan, su şebekeye ver�lmeden önce kurulacak b�r arıtma 
tes�s�nde suyun arıtılması gerekecekt�r. K�rl�l�ğ�n başlıca nedenler�;1) Balık Ç�ftl�kler�, 
2) Atıksu Arıtma Tes�sler�, 3) Isparta Der� Organ�ze Sanay�, 4) Mermer İşletme Tes�sler�, 
5) Meyve Suyu Fabr�kaları, 6) Yerleş�m Yerler�, 7) Tarımsal Faal�yetlerd�r. Barajdan alınan 
hamsu anal�zler�nde �ncelenen 44 parametren�n 33'ünün uygun olduğu, uygun değerler-
de olmayan 10 parametren�n �se arıtma �şlem�nden sonra İçmesuyu kullanımına uygun 
hale get�r�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. Arıtma mal�yet� bu projen�n öneml� b�r dezavantajı olmakla
b�rl�kte, suyun eğ�ml� topoğrafyada caz�be �le taşınıyor olması enerj� açısından b�r avantaj 
oluşturmaktadır.

       Akden�z Ün�vers�tes�'nden katılan Doç.Dr Yasem�n Leventel� �se alternat�f ve çağdaş su 
tem�n yöntemler�n� tanıtmıştır. Yeraltı barajları yapılarak yeraltısuyunun toplanması, bu-
harlaşma kayıplarının önlenmes�, den�ze boşalma yoluyla su kaybının önlenmes�, yüzey 
k�rlenmes�nden �zole ed�lmes�n�n mümkün olacağı �fade ed�lm�şt�r. Yatay kuyu (kar�z) s�s-
temler�yle enerj� kullanmadan (caz�beyle) ve buharlaşma kayıpları olmadan yeraltısuyu 
tem�n�n�n mümkün olacağı ve bu alternat�f yöntemler�n Antalya'nın bazı bölgeler�nde 
uygulanab�leceğ� �fade ed�lm�şt�r.

     Antalya kent�n�n gelecektek� nüfus artışına bağlı artacak su gereks�n�m�n�n bel�rlen-
mes� ve bu gereks�n�m� karşılayacak kaynak bulunması çabaları sürerken çok öneml� b�r 
konu genelde tartışma dışı kalmaktadır. Büyük masraflarla şebekeye kadar ulaştırılan �çme 
suyunun ne yazık k� öneml� b�r bölümü “kayıp-kaçak”larla ortadan kaybolmaktadır. Ölçü-
len m�n�mum gece deb�s� değer�n�n büyük b�r kısmını su dağıtım şebekes�ndek� çatlaklar-
dan meydana gelen sızıntılar oluşturmaktadır. M�n�mum Gece deb�s� ve fiz�k� su kayıpları 
arasında öneml� b�r �l�şk� vardır. Son yıllarda gel�şm�ş teknoloj�ler kullanılarak kayıp-kaçak-
lar azaltılmış olmakla b�rl�kte hala bazı mahallelerde %30'un üzer�nde kayıp-kaçak olduğu 
b�l�nmekted�r. Bu gerçekl�k altyapı n�tel�ğ�n�n önem�n� ortaya koymaktadır. Öncel�kl� olarak 
altyapı çalışmalarına yoğunlaşılarak, güven�rl�ğ� tartışmalı bazı çözümlere gerek kalmaksı-
zın kent�n su gereks�n�m�n�n karşılanab�leceğ� görülmekted�r.

ANTALYA FALEZLERİ'NİN ANİMASYONLU LED PROJEKTÖRLERLE 
AYDINLATILMASI HAKKINDA GÖRÜŞ

    Antalya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı tarafından 27 Şubat 2021 tar�h�nde yapılan 
açıklamaya göre: Yavuz Özcan Parkı h�zası falez bandı, Yat L�manı, Karaal�oğlu (parkı) h�zası 
falez bandı ve ardından Atatürk Parkı lokasyonlarında aydınlatma s�stem� kurulması, b�r�n-
c� etapta 1000 metrel�k b�r bölgede uygulanacak projen�n, �k�nc� ve üçüncü etapta yat 
l�manında 650 metrel�k ve Atatürk Parkı falezler�nde �se yaklaşık 1750 metrel�k alanı kap-
saması planlanmıştır. Antalya kamuoyunda konuyla �lg�l� kaygılar üç ana başlık altında 
toplanmaktadır: 1) Estet�k sorunlar, 2) Gece aydınlatmasının floraya, faunaya ve �nsanı da 
�ç�ne alan tüm ekoloj�ye vereceğ� zararlar, 3) Mal�yet. 

       Antalya kıyı falezler�, doğuda Lara, batıda �se Konyaaltı plajı arasında yer alır ve uzunlu-
ğu yaklaşık 13 km'd�r. Konyaaltı Plajı'nın ger�s�nde falezler batıya doğru devam etmekte-
d�r, ancak günümüzde kumsalın ger�s�nde kalmıştır. Aynı şek�lde doğuda da Lara plajı ve 
Yamansaz sulak alanının ger�s�nde falezler devam etmekted�r. Antalya kıyı falezler�, 
Bergama Krallığı tarafından Attel�a adında �lk büyük yerleş�m�n kurulmasından sonra, 

        “Yavuz Özcan Parkı ve Karaal�oğlu Parkı h�zalarındak� falez bandı lokasyonlarına         “Yavuz Özcan Parkı ve Karaal�oğlu Parkı h�zalarındak� falez bandı lokasyonlarına an�mas-an�mas-
yonlu LED görsel aydınlatmayonlu LED görsel aydınlatma s�stem� kurulması”na yönel�k �şlem kapsamında 128 adet d�rek  s�stem� kurulması”na yönel�k �şlem kapsamında 128 adet d�rek 
        “Yavuz Özcan Parkı ve Karaal�oğlu Parkı h�zalarındak� falez bandı lokasyonlarına an�mas-
yonlu LED görsel aydınlatma s�stem� kurulması”na yönel�k �şlem kapsamında 128 adet d�rek 
üzer�nde, 111 tanes� 300W, 23 tanes� 150W olmak üzere 143 tane LED projektör montajı 
yapılacaktır. Yalnızca aydınlatma değ�l aynı zamanda renkl� an�masyonlar da hedeflen-
mekted�r. 
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       Antalya falezler� zeng�n b�yoçeş�tl�l�ğe sah�p b�r bölgeded�r. Falezler�n büyük b�r bölü-
müne �nsanların ulaşamıyor olması, yalnızca den�ze dönük olup, kent�n ışık k�rl�l�ğ�nden 
ve gürültüsünden uzak olmasının bu çeş�tl�l�ğ�n günümüze kadar korunmuş olmasında 
etk�s� vardır.

       Antalya falezler�n� yaşam alanı kullanan kuş türler� bulunmaktadır. Falezler�n b�l�nen 
en kalabalık canlı türler�nden b�r�s� de yarasalardır. Yarasalar kolon�ler hal�nde gündüzü 
yüksek b�r yere tüneyerek geç�r�r, hava karardığında �se avlanmaya çıkarlar. Işığa çok 
duyarlı olup, gen�ş dalga boyu aralığında ışığı algılayab�l�rler. Işığa duyarlı olması neden�y-
le b�r yarasa aydınlık ortamlarda henüz gecen�n gelmed�ğ�n� zanneder ve b�yor�tm� 
bozulur. Yarasanın b�yoçeş�tl�l�k �ç�n önem� menüsünde bulunan s�vr�s�nekt�r. Bu bağlamda 
yarasa varlığı s�vr�s�nek popülasyonu kontrolü �ç�n kaçınılmazdır. Günümüzde gel�şm�ş 
ülkelerde kent aydınlatmasına dah� sınırlamalar get�r�lmekted�r. Avrupa'dak� yarasa popü-
lasyonunu koruma altına almak �ç�n 1994 yılında b�r anlaşma (EUROBATS) �mzalanmış 
olup, Norveç'ten İsra�l'e, Portek�z'den Gürc�stan'a kadar 37 üye ülke bu uçan memel� 
hayvanların korunması �ç�n b�rl�kte çalışmaktadır. Falezlerde gözlenen d�ğer b�r canlı türü 
de Akden�z foklarıdır.

Roma, B�zans ve Osmanlı dönemler�nde savunma yapıları, den�z fener� ve su değ�rmen� 
g�b� yapılar �ç�n kullanılmıştır. Cumhur�yet dönem�ne kadar kent “kale �ç�” olarak b�l�nen 
koyak �ç�nde sınırlı �ken, özell�kle 1980 l� yıllardan sonra tur�zm�n gel�şmes� ve şeh�r nüfu-
sunun artması sonucu, kale �ç�n�n batısında ve doğusunda falezler boyunca yapılaşma 
artmıştır. Antalya falezler�n�n düşeye yakın geometr�s� b�r�nc�l oluşum ve kıyı aşınım 
mekan�zmaları sonucu oluşmuştur. Günümüzde tek kanal �ç�ne toplandığından yalnızca 
Düden Çayı olarak den�ze akmasına rağmen esk�den çok sayıda kol üzer�nden ve şelaleler 
hal�nde den�ze akmaktaydı. Bu şelaleler perde şekl�nde akarken kals�yum çökel�m� 
sonucu düşey karbonat perdeler� şekl�nde yapılar ortaya çıkmaktaydı. Den�z sev�yes�nde-
k� çent�k ve d�ğer aşınmalar �se kaya bloğu düşmeler� �le sonuçlandığından ger�ye düşeye 
yakın sarp kaya yüzeyler� ortaya çıkmaktadır. Falez sözcüğü de Fransızcada “d�k kayalık” 
anlamına gel�r. Ayrıca falezler�n den�z sev�yes�nde farklı mekan�zmalarla oluşmuş farklı
boyutlarda mağaralar bulunmaktadır. Sonuç olarak falezlerde görülen kaya yüzeyler�n�n 
b�r kısmı hareketl� bloklardan oluşmaktadır. Özell�kle yağışlı dönemler�n sonrasında kaya 
düşmeler� veya blok kaymalar gözlenmekted�r. Bu b�lg�ler ışığında falez yüzey�ne veya 
üstüne yapılan kalıcı uygulamalardan kaçınılması gerek�r. Oysa projektörler�n falez yüze-
y�n� aydınlatmak �ç�n, aydınlatma d�rekler�n�n yüzeye yakın b�r yere monte ed�lmes� 
zorunludur (proje �ncelend�ğ�nde böyle olduğu görülmekted�r). D�rek hareketl� bloklara 
denk geld�ğ�nde kaya düşmes� sırasında düşen kaya bloğu �le b�rl�kte den�ze düşeb�lecek, 
kablo tes�satı da zarar görecekt�r. Ayrıca, gece vakt� b�r falez an�masyonu olduğunda 
�nsanlar falez� göreb�lmek �ç�n en uçtak� kaya üzer�ne yönlenecek, olası b�r kaya bloğu 
düşmes� sonucunda can kaybı oluşab�lecekt�r.

       An�masyon ve aydınlatma �ç�n kullanılacak projektörler�n falezlerdek� doğal yapıya ve 
b�yoçeş�tl�l�ğe zarar ver�p vermeyeceğ� sorusunun yanıtının k�ş�sel görüşlerle ver�lmes� 
yer�ne d�s�pl�nler arası, b�l�msel ve tekn�k düzey� yüksek özgün çalışmalar sonucunda ver�-
leb�leceğ� açıktır. Öncel�kle “Antalya Falezler� ekos�stem� ve b�yoçeş�tl�l�k” benzer� b�r başlık 
altında kapsamlı b�r çalışma yapılması gerek�r. Falez ekos�stem� ortaya konduktan sonra, 
projektörle aydınlatmanın bu ekos�stem� oluşturan her b�r canlının b�yor�tm�ne, beslenme 
ve d�nlenme alışkanlıklarına b�r zarar verecek fiz�ksel özell�k (frekans, ampl�tüd vb) taşıyıp 
taşımadığı ortaya konulab�l�r.
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Güray DOĞAN
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       Çevre Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde yaptığı toplantılarda; Yamansaz Sulak alanı sınır 
değ�ş�kl�ğ�, Manavgat Yangını ve şeh�r �ç� ulaşım problemler� konuları görüşülmüştür. Ayrı-
ca, Çevre Çalışma Grubu Yürütme Kurulu raporlarının hazırlanmasında katkı sağlamıştır. 

DÜNYA SU GÜNÜ - 'SUYUN DEĞERİ'NİN FARKINDA MIYIZ? 
(Basın Bülten� - 22.03.2021)

       B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında Dünya Su Günü �lan ed�len 22 
Mart, bu yıl “Suyun Değer�” temasıyla kutlanmaktadır.

       Su dünyamız ve canlılar �ç�n yaşamsal b�r öneme sah�pt�r. Suyun değer� dünyamız ve 
canlılar �ç�n her geçen gün daha da hayat� önem taşımaktadır.

       2020 yılında dünya genel�nde yaşanan Coronav�rüs salgını, sağlıklı yaşam �ç�n suyun ne 
kadar öneml� olduğunu b�ze b�r kez daha gösterm�şt�r.

       Tam da bu noktada sorulması gereken hayat� soru şudur:       Tam da bu noktada sorulması gereken hayat� soru şudur: “Suyun değer�n�n farkında mı- “Suyun değer�n�n farkında mı-
yız?”yız?”
       Tam da bu noktada sorulması gereken hayat� soru şudur: “Suyun değer�n�n farkında mı-
yız?”

yememektey�z. Toplum olarak ' 'n�n farkında olmadan yaşamaktayız.yememektey�z. Toplum olarak ' 'n�n farkında olmadan yaşamaktayız.suyun değer�suyun değer�
       Hem ülke olarak hem de Antalya nezd�nde suyun kıymet�n� b�ld�ğ�m�z� maalesef söyle-
yememektey�z. Toplum olarak ' 'n�n farkında olmadan yaşamaktayız.suyun değer�

      Su kaynaklarının ve koruma alanlarının mutlaka h�çb�r şek�lde tav�z vermeden korun-
ması gerekmekted�r. Yapılaşmaya açılan, yapılaşma r�sk� altında bulunan, �şgal ed�lm�ş olan 
ya da r�sk altındak� bütün su havzaları bütüncül planlamalarla koruma altına alınmalıdır. 
Ekoloj�k, kentsel, tarımsal ve endüstr�yel su talepler�n�n mevcut su kaynaklarımızdan sür-
dürüleb�l�r b�r şek�lde karşılanmasına devam ed�leb�lmes� �ç�n kısa, orta ve uzun vadel� su 
yönet�m� planlarına ac�l �ht�yaç bulunmaktadır. Gerekl� adımlar gec�kmeks�z�n atılmalıdır.
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Antalya'nın;

* Manavgat Oymapınar

* Karacaören Barajı

* Düden Çayı

* Yamansaz Sulak Alanı

* Demre Sulak Alanı

* Elmalı Avlan Gölü

* Döşemealtı Kırkgözler

* Aksu Çayı

* Boğaçayı

* Yed� Arıklar 

g�b� çok sayıda su kaynağı ve havzası değ�ş�k yıllarda farklı tartışmalarla gündeme gelm�ş-
t�r.

       Kent�n sulak alan ve su kaynağı n�tel�ğ�ndek� b�rçok doğal değer�; ne yazık k� koruna-
mamış, fiz�k� gel�şmeler neden�yle ranta yen�k düşmüş ve yok ed�lm�şt�r. 

* Yamansaz Sulak Alanı yok oluyor.

* Yed� Arıklar betona yen�k düştü.

       Henüz yok olmayan bazı değerler�m�z �se bugün üzülerek bel�rt�yoruz k� can çek�şmek-can çek�şmek-
ted�r göz göre göre yok olacaktırted�r göz göre göre yok olacaktır. Önlem almazsak bu 'su değerler�m�z' de .
       Henüz yok olmayan bazı değerler�m�z �se bugün üzülerek bel�rt�yoruz k� can çek�şmek-
ted�r göz göre göre yok olacaktır. Önlem almazsak bu 'su değerler�m�z' de .

       Neler yapab�l�r�z?

       Su kullanımıyla �lg�l� b�reysel olarak yapab�lecekler�m�z olduğu g�b�; kurumların, kent-
ler�n ve ülkeler�n de yapması gereken öneml� ödevler� bulunmaktadır.

       B�reysel su tüket�m� konusunda özell�kle tasarruflu su kullanımı �ç�neğ�t�me daha fazla 
önem ver�lmes� gerekt�ğ�n� savunmaktayız.

       Nüfusu 2,5 m�lyonu aşan Antalya'da d�r. k�ş� başı ortalama su tüket�m� günlük 186,65 l�trek�ş� başı ortalama su tüket�m� günlük 186,65 l�tre

ğ� kaçınılmazdır. , gec�kmeks�z�n çocuklarımıza öğretmem�z gereken b�r değerd�r.TasarrufTasarruf

       Nüfusu 2,5 m�lyonu aşan Antalya'da d�r. k�ş� başı ortalama su tüket�m� günlük 186,65 l�tre
Su �srafının önüne geç�leb�lmes� amacıyla tasarruf b�l�nc�n�n toplumda yerleşmes� gerekt�-
ğ� kaçınılmazdır. , gec�kmeks�z�n çocuklarımıza öğretmem�z gereken b�r değerd�r.Tasarruf

�ç�n çalışmalıdır. Beled�yeler�n de  su kaynakları ve koruma �mar planlama çalışmalarında�mar planlama çalışmalarında
alanlarını d�kkate alarak .hassas�yetle adım atması gerekmekted�rhassas�yetle adım atması gerekmekted�r

       Kurumlar, Antalya'nın su kaynaklarını ve koruma alanlarını �şb�rl�ğ� �çer�s�nde korumak 
�ç�n çalışmalıdır. Beled�yeler�n de  su kaynakları ve koruma �mar planlama çalışmalarında
alanlarını d�kkate alarak .hassas�yetle adım atması gerekmekted�r

cağı öneml� görevler� vardır. nde su koruma alan-Göller Bölges�'n� de �ç�ne alan havza ölçeğ�Göller Bölges�'n� de �ç�ne alan havza ölçeğ�
larındak� her türlü olumsuzluk bertaraf ed�lmel� ve su koruma alanları her türlü r�skten arın-su koruma alanları her türlü r�skten arın-
dırılmalıdırdırılmalıdır.

Su kaynakları bakımından 'zeng�n' olarak n�telend�r�len Antalya'nın makro ölçekte yapa-
cağı öneml� görevler� vardır. nde su koruma alan-Göller Bölges�'n� de �ç�ne alan havza ölçeğ�
larındak� her türlü olumsuzluk bertaraf ed�lmel� ve su koruma alanları her türlü r�skten arın-
dırılmalıdır.

türlü g�r�ş�m�n önü  aşamasındayken .'düşünce' en baştan kes�lmel�d�r'düşünce' en baştan kes�lmel�d�r

       Ülke olarak yapmamız gerekenler de bulunmaktadır. Suyun korunması ve yönet�m� b�r 
ülke pol�t�kası olarak bel�rlenmel�, su kaynakları ve koruma alanlarına zarar verecek her 
türlü g�r�ş�m�n önü  aşamasındayken .'düşünce' en baştan kes�lmel�d�r

Çünkü geleceğe bırakılacak k�rlet�lmem�ş  olacaktır.en büyük m�ras 'su'en büyük m�ras 'su'Çünkü geleceğe bırakılacak k�rlet�lmem�ş  olacaktır.en büyük m�ras 'su'
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Mustafa ŞANLI
Orhan ŞENOĞLU
Ercan YAVAŞ

       Eğ�t�m Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde yaptığı toplantılarda; Antalya'dak� okulların eğ�-
t�m-öğret�m durumu, pandem� sürec�nde eğ�t�mde yaşanan sorunlar �le �lg�l� basın açıkla-
ması, F�n�ke İlçe Eğ�t�m Müdürlüğü okullarında öğretmenl�k n�tel�ğ�ne uygun olmayan k�ş�-
ler�n öğretmen olarak görevlend�r�lmeler�”, Manavgat orman yangını sonrası tahr�p olan 
mahallelerde okulların ve eğ�t�m-öğret�m�n durumu, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� kız öğ-
renc� yurdunun TÜRGEV'den ger� alınması, okul yeler�n�n planlanması, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü dolayısıyla öğretmenler�n durumu ve sorunları, 20. M�ll� Eğ�t�m Şurası kararları 
�ç�nde yer alan “okul önces� çocuklara d�n eğ�t�m� ver�lmes�”, denet�ms�z cemaat-tar�kat 
yurtlarında yaşanan sorunlar konuları değerlend�r�lerek görüşülmüştür.

Pandem� Sürec�nde Eğ�t�mde Sorun Büyük (Basın Bülten� – 20.01.2021)

       Eğ�t�mde pandem� sürec�nde yaşanan sorunları ele alan Antalya Kent Konsey�, yüz 
yüze ve uzaktan eğ�t�mde yaşanan sorunlara �şaret ederek, “Eğ�t�mde sorun büyük” 
ded� ve çözüm öner�ler�n� madde madde sıraladı.

       Antalya Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu, “Cov�d-19 Pandem� Sürec�nde Eğ�t�m-Öğre-
t�m Sorunları ve Çözüm Öner�ler�” başlıklı b�r çalışma hazırlayıp sorun tesp�t� yaptı ve çözüm 
öner�ler�nde bulundu. Türk�ye'de 2020 yılı başlarında ortaya çıkan yen� t�p korona v�rüsün 
(Cov�d-19), her aşamada eğ�t�m-öğret�m� sekteye uğrattığının vurgulandığı çalışmada, pan-
dem� sürec�nde öğrenc�, öğretmen ve vel�ler açısından karşılaşılan sorunlar ve çözüm öne-
r�ler� sıralandı. Pandem� sürec�nde eğ�t�mde yaşanan sorunun büyük olduğu bel�rt�ld�, yüz 
yüze ve uzaktan eğ�t�m �ç�n 2 ayrı başlık hal�nde uyarı ve çözüm öner�ler� yapıldı. 

 'GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADI’
   M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın (MEB), pandem� sürec�ne gerekl� hazırlıkları yapamadan, 
16.03.2020 tar�h�nde uzaktan eğ�t�me başladığının hatırlatan Eğ�t�m Çalışma Grubu, “Dersle-
r�n ver�l�ş� ve öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�me er�ş�m� konularında sorunlar ortaya çıkmış, 
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'ÖĞRENCİLER AÇISINDAN YAŞANAN SORUNLAR’
       Uzaktan eğ�t�m�n söylenen�n aks�ne beklenen ver�ml�l�k ve etk�nl�kte yapılmadığına �şa-
ret eden Eğ�t�m Çalışma Grubu, öğrenc�ler açısından yaşanan sorunları şöyle sıraladı: “Uzak-
tan eğ�t�m�n tüm sorumluluk yükü, denet�ms�z b�ç�mde öğrenc�ye yüklenm�şt�r. Her öğren-
c�n�n uzaktan eğ�t�ml� ortama er�ş�m� fiz�k� olarak yeters�z kalmıştır. Bazı öğrenc�ler�n �nter-
netl� ortamda bulunamaması, yeterl� �nternet kapas�tes�ne sah�p olmaması ver�len eğ�t�m-
öğret�me ulaşmasını engellem�şt�r. B�rden çok öğrenc�l� a�lelerde, her çocuk �ç�n görsel ve 
fiz�k� gereks�nme yeters�zl�ğ� derslere er�ş�m� büyük soruna dönüştürmüştür. Ver�len dersle-
r�n �sten�len başka b�r zamanda tekrarının �zlenememes� ayrı b�r sorundur. Uzaktan eğ�t�m-
öğret�mde ekranda öğrenc�y� derse bağlamanın ve �lg�y� canlı tutmanın zorluğu konusunda 
öğretmenler yeter�nce hazırlıklı ve donanımlı olamamışlardır. Her okulda fiz�k� mekânların 
ve öğrenc� sayılarının eş�t olmaması, ver�m� ve eş�tl�ğ� bozan ana unsurlardan b�r�d�r.”

'ÖĞRETMENLER AÇISINDAN DA DURUM ZOR’
       Eğ�t�m Çalışma Grubu, pandem� sürec�nde eğ�t�mde durumun öğretmenler açısından da 
zor olduğuna �şaret ederek, şu görüşlere yer verd�: “Yüz yüze ve uzaktan eğ�t�mler�n aynı 
anda yürütülmes�, yüz yüze eğ�t�m�n bölünmüş sınıflarda tekrarı, uzaktan eğ�t�m�n tanımlı 
zamanlar dışında da devamı, öğretmeler açısından �lg� ve heyecanı azaltıp ver�ml�l�kler�n� 
düşüreb�l�r. Ülken�n eğ�t�mde en öneml� sorunlarının başında, aynı ders� veren öğretmenle-
r�n kadrolu, sözleşmel�, ücretl� olarak farklı konumlarda olmalarıdır. H�çb�r zaman ülken�n 
eğ�t�m-öğret�m� geç�c� kadrolarla çözümlenemez. D�ğer yandan öğretmenler�n ek ders ve 
sözleşme ücretler� gel�r kaybı olarak mağdur�yet yaratmaktadır.”

'VELİLER AÇISINDAN DURUM KARMAŞIK’
     Pandem� sürec�nde eğ�t�m�n vel�ler açısından durumunu da görüşen Eğ�t�m Çalışma 
Grubu, “Vel�ler açısından durum karmaşıktır” görüşler�ne yer vererek, şu tesp�tler� yaptı: “Her 
çocuk �ç�n �nternet ortamlı b�lg�sayar/tablet olanağı madd� olarak büyük sorundur. Ders 
tak�b� �ç�n fiz�k� ortam yaratılması da ayrıca sorundur. Çok çocuklu a�lelerde durum daha 
ağırdır. Ayrıca pandem� sürec�n�n başından ber� vel�lere dönük, çocuklarının eğ�t�m-öğret�-
m�ne nasıl katkı ve destek olacakları konularında b�r çalışma yapılmamıştır.”

'YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR ANLAYIŞ ZORUNLUDUR’
       Pandem� sürec�nde, 2019-2020 bahar dönem� ve 2020-2021 güz dönem� eğ�t�m-öğret�m 
faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes�nde ortaya çıkan sorunların, aslında gerçekte çözümler �ç�n 
de ışık tuttuğunu bel�rten Eğ�t�m Çalışma Grubu, “Ülkeler�n geleceğ�, �y� eğ�t�lm�ş gençler� �le 
sağlanab�l�r. Bütün b�l�msel çalışmalar göstermekted�r k� b�r ülkede yapılacak en değerl� ,
yatırım beşer� sermaye yatırımıdır. Türk�ye geleceğ�n� b�r pandem� neden�yle zayıflatamaz, 
zayıflatmamalıdır. Eğ�t�m-öğret�m�n katılım ve denet�m yükü, bu çocuk-öğrenc�ler�n (18 yaş 
altı) omuzlarına yüklenmemel�d�r. Öğretmenler�n meslek heyecanı canlı tutulmalıdır. 
Türk�ye'de bugünkü anlayışla yapılan eğ�t�m-öğret�m, 21'�nc� yüzyılın beşer� sermayes�n� 
gel�şt�rmekten uzaktır. Yen� bakış açısı, yen� ve çağdaş b�r anlayış hem gerekl�, hem de 
zorunludur” �fadeler�ne yer verd�.

çözümler tamamlanmamıştır. Yen� dönemde eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� tüm tarafların ted�rg�n-
l�kler� sürmüştür. Pandem� sürec�nde eğ�t�m-öğret�m �ç�n Türk�ye'n�n yaşadığı genel olan 
sorunlar ve çözüm öner�ler�, özel�nde Antalya �l� �ç�n de geçerl�d�r” tesp�t� yaptı.

YÜZYÜZE EĞİTİM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eğ�t�m Çalışma Grubu, yüz yüze eğ�t�m �ç�n şu çözüm öner�ler�n� sıraladı:

1. MEB, okulların açık tutulması ve yüz yüze eğ�t�m �ç�n çaba göstermel�d�r. Çünkü h�çb�r 
   uzaktan eğ�t�m, gençl�ğ�n düşünen, soran-sorgulayan, özgür düşüncel�, �nsan hakları-
    na saygılı, farklılıklarla b�rl�kte yaşama kültürü ed�nm�ş, çevres�ne duyarlı, d�ğer canlıla-
  ra d�kkatl� ve duyarlı, kend�ne-a�les�ne-ülkes�ne-�nsanlığa karşı sorumlu, toplumsal 
  c�ns�yet eş�tl�ğ�n� �çselleşt�rm�ş b�rey olma düşünce ve davranışlarını kazanmasını 
    sağlayamaz!
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2.  Yüz yüze eğ�t�m �ç�n, öğrenc�ler�n ve okulların/dersl�kler�n sağlığa uygunluk ortamları 
     ve fiz�k� koşulları sağlanmalıdır. 

3. Kısa dönemde dersl�kler artırılamayacağı �ç�n sınıflar bölünmel�d�r. Artan öğretmen 
    gereks�nmes� �ç�n kadrolu öğretmen atamaları derhal yapılmalıdır! Sözleşmel� ve üc-
    retl� öğretmen uygulamasına derhal son ver�lmel�d�r!

4. Aynı eğ�t�m kademes�ndek� okullar arasında dersl�k başına düşen öğrenc� sayıları eş�t-
  s�zl�ğ� g�der�lmel�d�r. Vel�ler�n okul terc�hler� d�kkate alınarak okul dönüşümler� ger-
    çekleşt�r�lmel�d�r.

5. Öğretmenler vel�lerle ortak çaba �le öğrenc�ler�n sağlık koşullarına uygun davranış 
    eğ�t�m� kazandırılmalıdır. Bu çabalar a�leler�n de t�t�zl�ğ�n� kazandıracaktır.

6. Öğretmenler bu alanda kend� okullarında h�zmet �ç� eğ�t�mden geç�r�lerek, kend�ler� 
    ve öğrenc�ler �ç�n rol-model olab�lmel�d�r. 

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eğ�t�m Çalışma Grubu'nun uzaktan eğ�t�m �ç�n �se çözüm öner�ler� şunlar:

1. Yazık k� yüz yüze eğ�t�m koşulları sağlanamıyorsa, bu kez de uzaktan eğ�t�m�n uygu-
    lanmasında ortaya çıkan sorunlar mutlaka çözümlenmel�d�r. Türk�ye'n�n uzaktan eğ�-
    t�m �ç�n (yükseköğret�mde) yeter�nce deney�m� vardır, değerlend�r�lmel�d�r.

2. Her kademedek� okulların her sınıfı �ç�n çağa uygun, la�k ve b�l�msel temell� müfredat-
    lar hazırlanmalıdır. Buna göre konular ayrıntılı bel�rlenmel� ve kayded�lerek b�r b�lg� ve 
    kayıt bankası oluşturulmalıdır. Gerekt�ğ�nde kopyalar hazır olmalıdır.

3. Öğretmenler �ç�n yen�den etk�n h�zmet �ç� eğ�t�mle uzaktan eğ�t�m konusunda uygu-
    lama donanımları gel�şt�r�lmel�d�r.

4. Tüm yurt çapında eğ�t�m�n tüm öğrenc�ler �ç�n ulaşılab�l�r, eş�t, bedels�z düzeyde ol-
    ması sağlanmalıdır. Okula g�tmeyen, o günkü ders� herhang� b�r gerekçeyle kaçıran 
    öğrenc� �ç�n mutlaka ders tekrarına ulaşab�lmes� sağlanmalıdır.

5. MEB, uzaktan eğ�t�m �ç�n yerel koşulları da d�kkate alan alternat�f çözümler planlamalı, 
  üretmel� ve uygulamaya koymalıdır. Cov�d-19 hastalığının olmadığı/yaygınlığının 
    kontrolde olduğu küçük yerleş�m b�r�mler�nde okullarda yüz yüze eğ�t�m yapılmalıdır.

6. Bu dönemde öğretmenler�n ek ders ücretler� ve özlük hakları, h�çb�r kuşkuya yer 
    bırakmayacak ve mağdur�yet yaratmayacak b�ç�mde korunmalı ve yer�ne get�r�lmel�d�r.

7. Atamalar yapılıncaya kadar sözleşmel� ve ücretl� öğretmenler�n gel�rler� artırılmalıdır.

8. Mutlaka vel�ler �ç�n b�r program hazırlanmalı, uzaktan eğ�t�m �ç�n onlarla �şb�rl�ğ� ya-
    pılmalı ve sürece ortak ed�lmel�d�r.

Antalya Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu: Okul G�r�ş-Çıkış Saatler� Yen�den 
Düzenlenmel�  (Basın Bülten� - 26.11.2021) 

       Öğrenc�ler�n okula karanlıkta g�r�p karanlıkta çıkması sorununu görüşen Kent Konsey� 
Eğ�t�m Çalışma Grubu, �mar planlarında olan ancak �nşa ed�lmeyen okulların b�r an önce 
tamamlanarak eğ�t�me açılmasının bu soruna köklü çözüm get�receğ�n� bel�rterek, Antalya
Val�l�ğ�'ne de okul g�r�ş-çıkış saatler�n�n yen�den düzenlenmes� �ç�n yazı yazdı.

       Kalıcı yaz saat� uygulaması neden�yle okullarda yaşanan sıkıntıları görüşen Antalya 
Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu, Antalya Val�l�ğ�'ne b�r yazı yazarak yaşanan sıkıntıların 
g�der�lmes� �ç�n okul g�r�ş-çıkış saatler�n�n yen�den düzenlenmes�n� �sted�. Eğ�t�m Çalışma 
Grubu, Kasım ayı toplantısı Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda Mustafa Şanlı başkanlığında 
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SINIF MEVCUTLARI 40'IN ÜZERİNDE
     Eğ�t�m Çalışma Grubu toplantısında Antalya kent merkez�nde eğ�t�m-öğret�m sorunları-
na dönük katılımcıların öner�ler� ele alındı. İmar planlarında olan okulların �nşaatına başlan-
maması neden�yle eğ�t�me açık b�rçok okulda sınıf mevcutlarının 40'ın üzer�nde olduğu 
vurgulandı. Eğ�t�mde yaşanan temel sıkıntılardan b�r�n�n yen� okulların yapılmaması olduğu 
bel�rt�l�rken, �mar planlarında olan ancak yapılmayan okulların b�r an önce �nşa ed�lerek 
eğ�t�m öğret�me açılması talep ed�ld�. İk�l� eğ�t�m veren okullarda eğ�t�m-öğret�m�n sabah ve 
akşam karanlığında yapılmasının öğrenc�ler� olumsuz etk�lemes� neden�yle, saatler�n yen�-
den düzenlenmes� konusunda da Antalya Val�l�ğ�'ne yazı yazılmasına karar ver�ld�.

'BİYOLOJİK, FİZYOLOJİK, RUHSAL SORUNLARA NEDEN OLUR’
       Toplantının ardından Eğ�t�m Çalışma Grubu tarafından Antalya Val�l�ğ�'ne yazdığı yazıda, 
“Ç�ft öğret�m yapılan okullarımızda, sabahları çocuklar �ç�n çok erken olan, henüz güneş�n 
doğmadığı saatte öğret�m�n başlatılması b�yoloj�k, fizyoloj�k, ruhsal sorunlara neden olacağı 
b�rçok akadem�k çalışmada bel�rt�lm�şt�r. Sabah 07.30'da derste olacak çocuk öğrenc�n�n en 
az b�r saat önceden uyanması, hazırlanması, serv�se yet�şmes� gerekmekted�r. Ayrıca o saatte 
kahvaltı etmeyecek, edemeyecekt�r. Okula aç g�decek, b�r süre sonra derste �lg� ve d�kkat� 
dağılacaktır. Öğrenme becer�s� ve ver�m� düşecekt�r” den�ld�.

DAHA GEÇ BAŞLANIP ERKEN BİTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
      Val�l�ğe yazılan yazıda şu taleplerde bulunuldu: “Aynı b�ç�mde, güneş battıktan b�r hayl� 
sonra, akşam karanlığında dersten çıkan öğrenc�ler�n gün ve güneşten kopmaları sabah 
sorunlarına benzer sorunlar doğuracaktır. Ayrıca akşam �ş trafiğ�n� de yaşayan öğrenc�ler 
evler�ne karanlıkta gerg�n ve yorgun ulaşmaktadırlar. Tüm bunlar d�kkate alındığında, 
öğrenc�ler�m�z�n b�yoloj�k ve ruhsal sağlıklarını d�kkate alarak, ver�ml� ve başarılı b�r eğ�t�m 
öğret�m �ç�n, Antalya Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu olarak, okullarda dersler�n sabah 
başlangıç ve akşam b�t�ş saatler�n�n yen�den düzenlenmes�n�, sabah daha geç başlanılması-
nı, akşam daha erken b�t�r�lmes�n�, talep ed�yoruz. Gereğ� �ç�n b�lg�ler�n�ze sunarız.”

yapıldı. Antalya'da �mar planında olmasına rağmen b�r türlü yapılmayan okulların b�r an 
önce tamamlanarak eğ�t�m öğret�me açılmasının ele alındığı toplantıda, özell�kle ç�ft öğre-
t�m yapan okullarda sabah başlangıç ve akşam b�t�ş saatler�n�n karanlıkta eğ�t�m ver�lmes� 
neden�yle yaşanan sorunlar görüşüldü.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİMDE GÖREV ALAN 
ÖĞRETMENLERİMİZİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (28.12.2021)

       Ülkeler�n en temel gel�ş�m ve refah kaynağı, ülken�n yet�şt�rd�ğ� “�nsan gücü (beşer� ser-

maye)”nün n�tel�ğ� ve donanımıdır. Bu �nsan gücü de o ülken�n eğ�t�m-öğret�m� �le sağlanır. 

Eğ�t�m-öğret�m� gerçekleşt�ren, ülken�n yet�şm�ş, çağdaş donanımlı b�reyler�n�n oluşumunu 

sağlayan öğretmenler�m�z�n, eğ�t�m-öğret�mdek� konumları ned�r? Genel “eğ�t�m-öğret�m” 

sorunları dışında, öğretmenler�m�z�n karşılaştığı sorunlar nelerd�r?

       Antalya Kent Konsey� Eğ�t�m Çalışma Grubu,“24 Kasım Öğretmenler Günü” neden�yle 

“Öğretmenler�n Temel Sorunları” üzer�ne yaptığı değerlend�rmey� kamuoyu �le paylaş-

maktadır: 

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

1.   Eğ�t�m-öğret�m�n en temel sorunlarının başında öğretmen yeters�zl�ğ�, “öğretmen a-

    çığı” gelmekted�r. Kadrolu öğretmen başına düşen öğrenc� sayısının k�m� yerlerde 

      ortalamanın üzer�nde olması, sorunu ağırlaştırmaktadır.

2.  “Öğretmen açığı” sorunundan kaynaklanan, eğ�t�m-öğret�m�n d�ğer en temel sorunu 

      “sözleşmel�” ve “ücretl�”  öğretmen çalıştırılmasıdır. Günüb�rl�k b�r �ş olmayan, ülken�n 

    geleceğ�n� bel�rleyen “öğretmenl�k” g�b� b�r meslek dalında,“geç�c�” konumda“güven-

    ces�z” ve“a�d�yet duygusu” olmayan, kadrosuz “b�r çalışan” �st�hdam ed�lmes�, öğret-
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3.   “Öğretmen açığı”nın “sözleşmel�” ve “ücretl�”  öğretmenler �le kapatılmaya çalışılması, 

      eğ�t�m-öğret�m�n önem� açısından, h�çb�r gerekçeyle açıklanamaz. 

        B�r yanda öğretmen açığı, d�ğer yanda atanamamış, bekleyen öğretmen adayı k�tle

     vardır. 

         Karar merc�ler� elbette konunun önem�n� b�lmekted�rler ve b�r an önce sonunu   çöz-

      mel�d�rler. İved�l�kle, eğ�t�m-öğret�m�n gerekt�rd�ğ� norm kadrolar açığı kapatılmalıdır.

4.  Öğretmen ve yönet�c� atamaları pol�t�k terc�hlerle değ�l, tümüyle “nesnel” ölçütlerle 

      yapılmalıdır. Göreve get�r�len eğ�t�mc�ler n�tel�kl� ve görev�n gerekt�rd�ğ� l�yakata sa-

      h�p olmalıdır.

5.   Öğretmen atamalarında puanlamalardak� eş�ts�zl�k başka b�r sorun olarak yer almak-

      tadır.

6.   Ülken�n yıllık Bütçes�'nden MEB Bütçes� arttırılmalı, okullara �ht�yacı kadar ödenek ay-

      rılmalıdır.

7.   Ülken�n yıllık Bütçes�'nden MEB Bütçes� arttırılmalı, okullara �ht�yacı kadar ödenek ay-

      rılmalıdır.

   menl�k mesleğ� �le bağdaşmamaktadır. Bu uygulama eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve �çer�ğ� �le 

     terst�r. Bu tutum, b�r anlayıştan öte, ülken�n �nsan gücü yet�şt�rmes�n�n önem�n� azalt-

   mak anlamına gelmekted�r. Ülken�n geleceğ� açısından kabul ed�lemez vah�m b�r 

     durumdur.

8.   Öğretmenl�ğ�n meslek� ve öğretmenler�n özlük hakları, öğretmenl�ğe yaraşır düzeye 

      yükselt�lmel�d�r. Çağdaş b�r anlayışla, b�l�msel n�tel�kte “Öğretmenl�k Yasası” çıkarılmalıdır.

9.   M�ll� Eğ�t�m Kanunu 43.Maddes�'nde "Öğretmenl�k, Devlet�n eğ�t�m, öğret�m ve bu-

     nunla �lg�l� yönet�m görevler�n� üzer�ne alan özel b�r �ht�sas mesleğ�d�r" den�lmekte-

      d�r. 

      2005 yılında yapılan b�r düzenleme �le kadrolu öğretmenler�n �ç�nden ayrıca “Uzman 

    Öğretmenl�k/ Başöğretmenl�k” olarak b�r ayrım daha uygulanmaktadır. Bu ayrımlar 

      öğretmenler arasında yapay bölünmelere yol açmaktadır.

      Öğretmenl�ğ�n uzmanlık mesleğ� olduğu b�l�nc�yle,“Uzman Öğretmenl�k”/“Başöğret-

      menl�k” uygulaması kaldırılmalı, bu kadrolar �ç�n ödenen ücretler, kıdeme bağlı ola-

      rak tüm öğretmenlere ödenmel�d�r.

10.  Maaş karşılığı g�r�len ders saatler�n�n, öğretmenler arasındak� farklılığı, ücret adalet-

      s�zl�ğ�n� artırmaktadır.

11. Öğretmen maaşlarının enflasyon karşısında er�mes�, gel�rler�n�n satın alma gücünün 

      ger�lemes�, öğretmenler�n ekonom�k sorunlarla boğuşmalarına neden olmaktadır.  

        2012 yılında, 1.769 TL aylık alan 9. derece 1. kademedek� b�r öğretmen, aylık maaşı 

         �le 977 ABD doları (1 $=1,81 TL) veya 10 çeyrek altın alab�l�yordu. Aynı konumdak� 

       öğretmen 24 Kasım 2021 günü saat 10.00 �t�bar�yle 383 ABD doları (1 $=12,96 TL) 

     veya 4 çeyrek altın alab�lmekted�r. Bu ölçütler, gel�r ve satın alama gücü kaybını 

        göstermekted�r. (Bekâr öğretmen esas alınmış, a�le yardımı, toplu sözleşme pr�m� vb. 

         ek ödemeler dâh�l ed�lmem�şt�r).

12. Okullarda geç�c�/vekâleten atamaların pol�t�k nedenlerle yapılması, öğretmen mot�-

       vasyonunu azaltmaktadır.

   13. Eğ�t�mde esnek/güvences�z/angarya çalıştırma uygulamalarının arttığı, görevdek� 

         öğretmenler tarafında sıkça d�le get�r�len öneml� b�r konudur.
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14. Okullarda �k�l� öğret�m, öğret�m�n sabah çok erken başlayıp akşam geç saatlerde 

       b�tmes� öğrenc�ler� olduğu kadar, öğretmenler� de olumsuz etk�lemekte, mot�vas-

       yonlarını düşürmekted�r.

15. Okulda, en küçük durumda b�le vel�ler�n ve öğrenc�ler�n öğretmenler� MEB'e “ş�kâ-

       yet” etmeler�/ bu kanalın sürekl� kullanılab�l�yor olması, hem eğ�t�m et�ğ� açısından 

    yer�nde değ�ld�r, hem de öğretmen “ver�c�l�ğ� ve meslek sorumluluğu” açısından 

    doğru değ�ld�r. Ders�n olağan sorumluluğunu yer�ne get�rmek b�le ş�kâyet konusu   

      olması, öğretmenler üzer�nde huzursuzluk ve olumsuz baskı yapmaktadır.  

16. Okulların ve sınıfların fiz�k� yapılarının yeters�zl�ğ�, öğrenc� ve vel�ler� olduğu kadar 

      öğretmenler� de olumsuz etk�lemekted�r.

17. Kırsal mahalle (köy) alanlarında okulların kapatılarak taşımalı eğ�t�me geç�lmes�, bu-

     ralarda sürekl� yaşayan öğretmenler�n olmaması, kırsal kalkınmanın gel�ş�m�n� kös-

    teklem�şt�r. Çünkü kırsal bölgelerde öğretmen, yalnızca öğrenc�lere eğ�t�m-öğret�m 

   veren değ�ld�r. Öğretmen aynı zamanda köylülerle yaşamı paylaşan ve özelde o 

    yören�n genelde dünyanın gel�ş�m�n� konuşan, b�l�msel b�lg�yle aydınlatma m�syo-

    nuna sah�p olan k�ş�d�r. Bu olanak öğretmenler�n ve köylüler�n el�nden alınmıştır. 

      Eğ�t�m�n ışığı olan öğretmenler, köylülerden uzaklaştırılmıştır.

Taşımalı eğ�t�me son ver�lmel�, köy okulları yen�den açılmalıdır.

18. Dünyanın her yer�nde eğ�t�mc�ler/ öğretmenler, hukuk düzen� �ç�nde, temel olarak 

      öğrenc�ler�ne ve yurttaşlarına sorumludurlar.

19. Öğretmenler�n meslek� saygınlığını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınıl-

      malı, mesleğ�n toplumsal �t�barı en üst düzeye çıkarılmalıdır.

20. Eğ�t�m-öğret�mde, pol�t�k n�tel�kl� ve la�k düşünceyle bağdaşmayan k�m� kuruluşla-

      rın okullarda yer bulması, geleceğ�n çağdaş Türk�ye's� önünde engeld�r. Bu durum 

       ayrıca öğrenc�/ öğretmen/ vel� paydaşlarını rahatsız etmekted�r.

21. Eğ�t�m her zaman çağın gerekler�ne uymalı, öğretmen�n çağdaş b�l�msel/ teknolo-

       j�k/ kültürel gel�ş�m� mutlaka sağlanmalıdır. La�k, demokrat�k, �nsan haklarına dayalı 

       eş�tl�k ve özgürlük temell� kültürel etk�nl�kler�n (t�yatro, s�nema, vb.) yanı sıra, �nter-

       net ve teknoloj�n�n kullanımı (ç�z�m, photoshop, sosyal medya programları ve kulla-

     nımı) uygulamalı olarak öğretmen ve öğrenc�lere sunulmalı, kend�ler�n� gel�şt�rme-

       ler�n�n önü açılmalıdır.

Ayrıca öğretmen ve öğrenc�ler�n �nternete er�ş�m� ucuz ve kolay olmalıdır. 

22. Öğretmen yet�şt�rme pol�t�kası, çağın ve teknoloj�n�n gel�ş�m�ne paralel olarak uzak 

       görüşlü b�r perspekt�f �le yen�lenmel�d�r.
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EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

A. Sem�h BEKEN
M. Aykut EGE
Osman SERT - F�gen SAYIN YILDIRAN

       Ekonom� Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüştür. Toplantılarda;  Co-v�d 19 

sonrası kent ekonom�s�n�n genel değerlend�rmes� ve grubun yol har�tasının bel�rlenmes� 

konularını görüşmüştür.
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GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Recep ŞENGÜN
Rafet SERMET
Abdullah UYAROĞLU - Nurett�n UTKU

       Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüştür. Toplantılar-
da; Kale�ç� ve Kapalı Yolun b�s�klete açılması, 7'den 77'ye Köyüm B�s�klete B�n�yor, Büyükşe-
h�r İmar Planında B�s�klet Yolları, Amatör futbol sahaları �ç�n yer öner�s�, Olympos Yanartaş'ta 
meşalel� Cumhur�yet koşusu, b�s�klet ve doğa yürüyüşü konuları görüşülmüştür.

Kale�ç� ve Kapalı Yol B�s�klete Açılsın (Basın Bülten� - 10.03.2021)

        Antalya'da b�s�kletl�ler�n yaşadığı sorunları görüşen Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor 
Çalışma Grubu, Kale�ç� ve Kapalı Yol'un b�s�klet kullanımına açılmasını önerd�.

        Antalya'da b�s�kletl�ler�n yaşadığı sorunları görüşen Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor         Antalya'da b�s�kletl�ler�n yaşadığı sorunları görüşen Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor 
Çalışma Grubu, Kale�ç� ve Kapalı Yol'un b�s�klet kullanımına açılmasını önerd�.Çalışma Grubu, Kale�ç� ve Kapalı Yol'un b�s�klet kullanımına açılmasını önerd�.
        Antalya'da b�s�kletl�ler�n yaşadığı sorunları görüşen Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor 
Çalışma Grubu, Kale�ç� ve Kapalı Yol'un b�s�klet kullanımına açılmasını önerd�.

       Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu, kentte b�s�klet ulaşımıyla �lg�l� ya-
şanan sorunları görüşerek, bu sorunların çözüme kavuşturulmasıyla �lg�l� öner� kararlar 
aldı. Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda toplanan Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu üyeler�, 
Antalya kent merkez�nde bulunan Kale�ç� ve Kapalı Yol olarak b�l�nen Kazım Özalp Cadde-
s�'n�n b�s�klet ulaşımına açılması öner�s�n� görüştü. Toplantıda nostalj�k tramvay ve yen� 
tramvay hatlarında da b�s�kletler�n kullanılmasını öner�ld�.

 'BİSİKLET OTOPARKLARI OLUŞTURULMALI’
       Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün, üyeler�nden, b�s�k-
let kulüpler�nden ve b�s�klet kullanan yurttaşlardan Kale�ç�'nde ve Kapalı Yol'da b�s�klet
kullanılmasına �l�şk�n talepler aldıklarını bel�rterek, “Kale�ç� ve Kapalı Yol'da şu anda 'b�s�klet 
g�remez' tabelaları var. Bu tabelalar kaldırılmalı. Kale�ç�, Kapalı Yol �le nostalj�k tramvay ve 
yen� tramvay hatlarının b�s�klet kullanımına açılmasını talep ed�yoruz. Ayrıca Kale�ç� ve Ka-
palı  Yol'da uygun yerlere b�s�klet otoparkları oluşturulmalı” ded�.
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       Toplantıda b�s�klet konusunda alınan kararların Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'ne b�ld�-
r�lmes� kararı alındı.

Konsey'�n B�s�klet Öner�ler�ne Büyükşeh�r'den Destek 
(Basın Bülten� - 24.03.2021)

        Antalya Kent Konsey�'n�n Kale�ç�, Kapalı Yol ve raylı s�stem yollarının b�s�klet ortak kullanı-        Antalya Kent Konsey�'n�n Kale�ç�, Kapalı Yol ve raylı s�stem yollarının b�s�klet ortak kullanı-
mına açılması ve kent merkez�ndek� uygun alanlara b�s�klet otoparkları yapılması öner�ler� mına açılması ve kent merkez�ndek� uygun alanlara b�s�klet otoparkları yapılması öner�ler� 
Büyükşeh�r Beled�yes� yetk�l�ler�nce olumlu karşılandı.Büyükşeh�r Beled�yes� yetk�l�ler�nce olumlu karşılandı.

        Antalya Kent Konsey�'n�n Kale�ç�, Kapalı Yol ve raylı s�stem yollarının b�s�klet ortak kullanı-
mına açılması ve kent merkez�ndek� uygun alanlara b�s�klet otoparkları yapılması öner�ler� 
Büyükşeh�r Beled�yes� yetk�l�ler�nce olumlu karşılandı.

       Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu'nun geçen günlerde yaptığı top-
lantıda önerd�ğ� Kapalı Yol, Kale�ç� ve raylı s�stem yollarının b�s�klet ortak kullanımına açıl-
masına yönel�k talep Büyükşeh�r Beled�yes�'nden olumlu karşılık buldu. Gençl�k ve Spor 
Çalışma Grubu, Mart ayında �k�nc� kez toplanarak “İmar planlarında yer alan b�s�klet yolla-
rının görüşülmes�” �le “7'den 77'ye Köyüm B�s�klete B�n�yor” etk�nl�ğ�n� görüştü.

       Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şen-
gün moderatörlüğündek� toplantıya Antalya Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Antalya 
Büyükşeh�r Beled�yes� Ulaşım Planlama ve Raylı S�stem Da�res� Başkanı Nurett�n Tonguç, 
Konyaaltı Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı �le çalışma grubu üyeler� 
katıldı. Tonguç, toplantının başında Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n akıllı kavşak projeler� 
ve pandem� sürec�nde toplu taşımada yaptıkları h�jyen çalışmalarıyla �lg�l� sunum yaptı.

 'BİSİKLET OTOPARKLARI  'KENT ADINA GÜZEL ÖNERİLER’
       Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün, Kale�ç�, Kapalı Yol ve raylı s�stem 
yollarının b�s�klet ortak kullanımına açılması ve kent merkez�nde uygun alanlara b�s�klet 
otoparkları oluşturulması talepler�n� Büyükşeh�r Beled�yes�'ne �lett�kler�n� söyled�. Kend�s�-
n�n de b�r b�s�klet kullanıcısı olduğunu bel�rten Nurett�n Tonguç, “kent adına güzel öner�-
ler” d�yerek Kent Konsey�'ne teşekkür ett� ve bu öner�ler� uygulamak �ç�n gerekl� adımları 
atacaklarını söyled�.

       Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt da ulaşım planlarında b�s�klet yollarına yer ver�lme-
d�ğ�n� bel�rterek, “Antalya'dak� ulaşım planlarında bütüncül b�r b�s�klet yolu ne yazık k� göre-
m�yoruz. Her yönet�m b�r parça b�s�klet yolu yapıyor. Yen� gelen yönet�m bu yolu ya değ�şt�
r�yor ya da kaldırıyor. Geçm�şten gelen pol�t�kalar böyle devam ed�yor. Antalya'da b�s�klet 
kullanıcı sayısı fazla ancak b�s�klet maalesef b�r ulaşım aracı olarak görülmüyor” ded�.

BİSİKLET YOLLARI PROJELERİ
       En son 2015'te hazırlanan ulaşım ana planında b�s�klete yer ver�ld�ğ�n� kaydeden Nuret-
t�n Tonguç, dünyadak� uygulamalarda da araç yolundan ayrı b�s�klet yolları yapılmadığını 
�fade ederek, “Antalya'da yen� açılan yollarda ayrı b�s�klet yolları yapılıyor. Örneğ�n Rauf 
Denktaş Caddes�'nde b�s�klet yolu yapıldı. Ancak kent merkez�ndek� mevcut yollara ayrı 
bölünmüş b�r b�s�klet yolu uygulama şansınız pek yoktur. Bence buna gerek de yok. Araç 
yolunda b�s�klet kullanımına alışılmalı” d�ye konuştu. 

      Antalya genel�nde b�s�kletle �lg�l� projelere önem verd�kler�n� de vurgulayan Tonguç, 
kent merkez� ve Alanya-Gaz�paşa arasında uygulayacakları projelerle �lg�l� şu b�lg�ler� ver-
d�: “Hayvanat Bahçes�-Sur Yapı-Zeyt�n Park ve Otogar güzergâhında b�r b�s�klet yolu yapa-
cağız. Daha sonra bu yolu Akden�z Ün�vers�tes�'ne kadar ulaştıracağız. Alanya-Gaz�paşa 
arasındak� 16 k�lometrel�k esk� sah�l yolunu 2 �lçe beled�yes�yle b�rl�kte b�s�klet yolu yapı-
yoruz. Bu b�s�klet tur�zm� �ç�n de ses get�recek b�r projed�r. Alanya, Gaz�paşa, Manavgat, 
Gündoğmuş b�s�klet tur�zm� �ç�n öneml� b�r dest�nasyon. B�s�klet tur�zm� bu bölgede en 
üst sev�yeye geld�.”

7'DEN 77'YE KÖYÜM BİSİKLETE BİNİYOR ETKİNLİĞİ
   Toplantıda Antalya Kent Konsey� �le Konyaaltı Beled�yes�'n�n ortaklaşa düzenled�ğ� 
“7'den 77'ye Köyüm B�s�klete B�n�yor” etk�nl�ğ� de görüşüldü. Konyaaltı Beled�yes� Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, Başkan Muh�tt�n Böcek'�n Konyaaltı Beled�ye Başkanı ol-
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Antalya Kent Konsey�'nden 100'üncü Yıl ve P�l Fabr�kası Alanına Futbol Sahaları 
Öner�s�  (Basın Bülten� - 07.04.2021)

       ANTALYA KENT KONSEYİ GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU, 100'ÜNCÜ YIL VE ESKİ
PİL FABRİKASI ALANINA AMATÖR FUTBOL SAHALARI YAPILMASI ÖNERİSİNDE 
BULUNDU.

     Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu, 100'üncü Yıl Bulvarı üzer�ndek� 
spor salonu önündek� boş alana ve P�l Fabr�kası alanına amatör kulüpler�n kullanımı �ç�n 
spor sahaları yapılmasını önerd�. Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu, N�san ayı toplantısını Kent 
Konsey� Toplantı Salonu'nda “Amatör futbol sahaları” gündem�yle yaptı. Recep Şengün 
başkanlığındak� toplantıya Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� Da�re-
s� Başkanı A. Türker Özay �le Kepez Beled�yes� Spor B�r�m� Sorumlusu Damra Tongo �le 
çalışma grubu üyeler� katıldı.

duğu dönemde başlanan projey� 2019 yılına kadar 5 kez yapıldığını �fade eden Batı, geçen 
yıl bu etk�nl�ğ� pandem� neden�yle gerçekleşt�remed�kler�n� söyled�. Batı, Çakırlar Pazarı'n-
dan başlayıp Gökçam İlkokulu'nda tamamlanan 12 k�lometrel�k parkuru kapsayan b�s�klet 
etk�nl�ğ�n� pandem� koşullarının �z�n vermes� hal�nde Mayıs ayında yapmayı planladıklarını 
açıkladı.

FUTBOL SAHASI VE KOŞU PARKURU
      Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün ve çalışma grubu 
üyeler�, toplantıda 100'üncü Yıl Bulvarı üzer�ndek� spor salonu önünde bulunan ve yıllardır 
çukur halde beklet�len alana amatör futbol sahası ve koşu parkuru yapılmasını önerd�. 
Amatör spor kulüpler�n�n futbol sahalarına büyük �ht�yaçları olduğunu bel�rten Şengün, 
kulüpler�n antrenman yapab�lecekler� saha bulmakta zorlandığına �şaret ett�.

       Büyükşeh�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� Da�res� Başkanı Özay, 100'üncü Yıl'da-
k� söz konusu alanın mülk�yet�n�n TOKİ'ye a�t olduğunu bel�rterek, “Büyükşeh�r Beled�yes� 
olarak mülk�yet�m�zde bulunan ya da b�ze tahs�s ed�len alanlara spor sahaları yapab�l�yo-
ruz. Antalya kent merkez�nde amatör spor sahaları büyük �ht�yaç. Başkanımız da amatör 
spora büyük önem ver�yor. Ancak spor sahası ve tes�s� yapmak �ç�n yer bulamıyoruz” d�ye 
konuştu.

 'ESKİ PİL FABRİKASI'NA DA SAHA YAPILSIN’
       Toplantıda MKE'den Kepez Beled�yes�'ne tahs�s ed�ld�ğ� açıklanan esk� P�l Fabr�kası ala-
nına da amatör futbol sahaları yapılması öner�ler� de görüşüldü. Kepez Beled�yes� Spor B�-
r�m� Sorumlusu Damra Tongo, “Halkın bu alana futbol sahaları yapılması yönünde b�r taleb�
varsa başkanımız yapab�l�r. Ancak bu alana uygulanacak projede spor sahası ayrıldı mı b�-
lem�yorum. Bu taleb�n�z� başkanımıza �leteceğ�m” ded�. 

       Toplantıda �lg�l� kurumlara 100'üncü Yıl ve esk� P�l Fabr�kası alanına amatör spor saha-
ları yapılması �ç�n yazı yazılması kararlaştırıldı.

Cumhur�yet İç�n Pedal Çev�rd�ler (Basın Bülten� - 29.10.2021)

        Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle         Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle 

düzenlenen Cumhur�yet B�s�klet Turu'na yüzlerce b�s�kletl� katıldı. 7'den 70'e farklı yaşlardan düzenlenen Cumhur�yet B�s�klet Turu'na yüzlerce b�s�kletl� katıldı. 7'den 70'e farklı yaşlardan 

katılımcıların olduğu b�s�klet turunda büyük coşku yaşandı.katılımcıların olduğu b�s�klet turunda büyük coşku yaşandı.

        Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle 

düzenlenen Cumhur�yet B�s�klet Turu'na yüzlerce b�s�kletl� katıldı. 7'den 70'e farklı yaşlardan 

katılımcıların olduğu b�s�klet turunda büyük coşku yaşandı.

       Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu, Muratpaşa Beled�yes�'n�n �şb�rl�-

ğ�yle Cumhur�yet B�s�klet Turu büyük coşkuyla gerçekleşt�r�ld�. B�s�klet turuna Antalya 

Kent Konsey� Başkanı Semanur Kurt, Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu Başkanı 

Recep Şengün, b�s�klet dernek ve kulübü üyes� yüzlerce b�s�kletl� katıldı. Konyaaltı Cadde-

s� Atatürk Parkı'ndak� Türkan Saylan Anıtı önünde buluşan yüzlerce b�s�kletl� tura başla-

madan önce trafik pol�s� ek�pler� tarafından trafik ve sürüş güvenl�ğ� konusunda b�lg�len-

d�r�ld�. B�s�klet dernek ve kulüpler�n�n yönet�c�ler� de tur sırasında cep telefonuyla konu-
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CUMHURİYET'İN MİNİK YOLCUSU
       7'den 70'e farklı yaş gruplarının katıldığı Cumhur�yet B�s�klet Turu'nda renkl� görüntüler 

yaşandı. Etk�nl�ğ�n başında pedalsız b�s�klet�n� sürerek katılımcıların �lg� odağı olan 3 yaşın-

dak� Berk Atasoy, b�s�klet turuna babasının kullandığı b�s�klete bağlı çocuk arabasıyla katıl-

dı. Cumhur�yet Meydanı, Atatürk Caddes�, Işıklar Caddes�, Falez Parkı'ndak� b�s�klet yolun-

dan devam ederek Fener Parkı'na ulaşan b�s�kletl�ler, b�s�klet turunu Muratpaşa Kent 

Meydanı'nda b�t�rd�. Kent Meydanı'nda coşkuyla karşılanan b�s�kletl�lere helva �kram ed�ld�.

       Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Gurubu Başkanı Recep Şengün, Kent 

Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyled�: “Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma 

Grubumuz, Muratpaşa Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle Cumhur�yet�m�z�n 98'�nc� yılında Cumhur�yet 

B�s�klet Turu düzenled�k. Kurtuluş savaşını kazanan ve Cumhur�yet� kuran, başta Gaz� Musta-

fa Kemal Atatürk ve onun s�lah arkadaşları olmak üzere, ebed�yete �nt�kal etm�ş bütün şeh�t 

ve gaz�ler�m�z� rahmetle, m�nnetle anar, az�z hatıraları önünde saygı ve şükranla eğ�l�yoruz. 

Atatürk'ü sadece kalpler�m�zde b�r hatıra g�b� değ�l, her zaman düşünceler�m�ze yön veren 

b�r gerçek olarak yaşatmaya �ht�yacımız olduğunu tekrar vurgulayarak, bayram coşkumuzu 

yaşamak �ç�n Cumhur�yet B�s�klet Turumuzda b�r araya geld�k. Kültürel farklılıklarımızla 

Cumhur�yet�m�z�n kazanımlarına b�rl�k ve bütünlük �çer�s�nde bağlılığımızı ebed�yen 

sürdürmekte kararlıyız. B�s�klet turumuza katılanlara, üyem�z olan b�s�klet dernekler�m�ze ve 

b�s�klet gruplarımıza, Muratpaşa Beled�yem�ze ve emeğ� geçenlere teşekkürler�m�z� sunu-

yoruz. Cumhur�yet Bayramımız kutlu olsun.”

ANTALYA HİPODRUMU RAPORU

       Türk�ye'n�n onuncu, büyüklük bakımından �se üçüncü büyük h�podromu Antalya �l mer-

kez� Döşemealtı �lçem�zde, toplam 813 dekar araz� üzer�nde 61 dekarlık �nşaat alanıyla 19 

Ocak 2022 tar�h� �t�bar� �le h�zmete g�recekt�r. 2000' l� yılların başında �lk kez Antalya Kent 

Konsey�n�n dönem�n Antalya Val�s� olarak görev yapan Sn. Alâadd�n Yüksel'e şehr�m�ze b�r

h�podrom kazandırılması öner�s�n�n olması ve bugün gel�nen noktada Antalya H�podromu-

nun şehr�m�ze kazandırılması Konsey�m�z adına ayrı b�r mutluluktur. 

şulmaması gerekt�ğ� konusunda uyardı. Etk�nl�ğ�n başında katılımcılara Türk bayrağı ve su 

dağıtıldı. 

     TJK tarafından şehr�m�ze kazandırılan Antalya H�podromu sentet�k ve yarı sentet�k �k� 

koşu p�st�n� aynı h�podromda bulundurması bakımından d�ğer h�podromlardan ayrılmakla 

beraber, 1400 oturmalı tr�bün, 400 loca ve protokol olmak üzere 1800 oturmalı, 2500 açık 

alan sey�rc� kapas�tes�n� bünyes�nde barındırmaktadır. Sentet�k p�st uzunluğu 1980 m, yarı 

sentet�k p�st uzunluğu 1830 m, 46 ç�ft katlı ahır blokları ve 1100 ahır kapas�tes�, �k� amel�yat-

hane, �k� muayenehane, MR, s�nt�grafi, radyoloj� odaları, laboratuvar, otops� odalarının bulun-

duğu tam donanımlı b�r at hastanes�, padoklar, açık-kapalı manej, açık-kapalı at havuzu, at 

terap� havuzu, kapalı lonj alanları, engell� eğ�t�m merkez�yle sosyal sorumluluk bağlamında 

h�ppoterap� h�zmet� de vereb�lecekt�r. Yarış sezonu olarak Kasım-N�san ayları, yarış günler� 

�ç�n �se Çarşamba-Cuma günler� bel�rlenen h�podromda özel ışıklandırmalar sayes�nde gece 

yarışları da koşulab�lecekt�r.

       19 Ocak 2022 tar�h�nde yarışlar �ç�n startın ver�leceğ� Antalya H�podromu Antalya'da b�-

n�c�l�k sporu adına her anlamda büyük b�r hareketl�l�ğ�n de doğal olarak oluşmasına ves�le 

olmuştur. Bu denl� büyük kompleksler�n bulunduğu şeh�rlere olumlu ekonom�k ve kültürel 

yansımalarının olduğu b�l�nen gerçeğ�nden hareketle Antalya'mız �ç�n �k�nc� b�r tur�zm fırsa-

tı olacağı, b�rçok k�ş�ye �st�hdam alanı yaratacağı, yer�nde ve gerçekç� b�r beklent�d�r. Ülke-

m�zde, Ata Sporumuz olan B�n�c�l�k sporu �le uğraşan, bu alanda kend�n� gel�şt�rmek �steyen 

b�n�c� ve b�n�c� adaylarının h�ç de azımsanmayacak kadar çok olduğunu düşünülmekle bera-

ber tüm bu gerekçelere �st�naden Antalya Kent Konsey� olarak Antalya'dak� bu hareketl�l�ğe 
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paralel olarak sürece �ved�l�kle dah�l olunması adına Akden�z Ün�vers�tes� Spor B�l�mler� 

Fakültes� bünyes�nde B�n�c�l�k ders�n�n açılması, B�n�c�l�k sporunun uzmanlık branşı olarak 

seç�leb�lmes� ayrıca alan uzmanlık ders� olarak H�ppoterap� ders�n�n okutulması, ün�vers�te-

m�z el�yle uzmanlık belgeler�n�n ver�leb�lmes� bu ves�leyle bu alanda gerek akadem�k araş-

tırmaların yapılması gerekse v�zyon sah�b� ve profesyonel b�n�c�ler yet�şt�r�lmes�n� önermek-

tey�z. Ün�vers�tem�z bünyes�nde h�poterap� ders�n�n açılması Sağlık B�l�mler� Fakültes�nde 

okutulan F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon, D�l ve Konuşma Terap�s�, Ergoterap� bölümler�n�n 

dersler�ne de kaynaştırma yapılab�leceğ� böylece çok daha ver�ml� sonuçlar elde ed�leceğ� 

kanaat�ndey�z. Ayrıca ün�vers�tem�ze katkı sağlamak adına talep doğrultusunda vatandaşla-

rımıza h�ppoterap� h�zmet� vermek, dışarıdan (vatandaşların başvurab�leceğ�) kabullerle 

b�n�c�l�k dersler� vermek, kulüp kurulmak suret�yle ün�vers�te adına ulusal ve uluslararası 

yarışlara katılıp ün�vers�tey� tems�l etmek, m�ll� b�n�c�ler yet�şt�rmek g�b� poz�t�f kazanımlara 

dönüştürülmes�n�n; gerek Akden�z Ün�vers�tes� gerek Antalya gerekse ülkem�z �ç�n madd� 

manev� kazanımlar sağlayacağı kanaat�ndey�z.

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU



Antalya Kent Konsey� 2022 Çalışma Raporu / 101

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Ebru MANAVOĞLU
İsma�l VOLKAN
İsma�l Selçuk YILMAZ

      İmar ve Planlama Çalışma Grubu, 2021 yılı �çer�s�nde çalışmalarını sürdürerek yaptığı 
toplantılarda; güncel plan çalışmaları, Balbey Kentsel Yen�leme Alanı proje çalışması, 
Yamansaz Sulak alanı sınır değ�ş�kl�ğ� değerlend�rmes�, Konuksever Mahalles� t�caret alanı 
plan değ�ş�kl�ğ�, Lara Kumul Alanı mevcut durum �nceleme sonuçları, Yamansaz hakkında 
b�lg�, kentsel afet pol�t�kalarının değerlend�r�lmes� ve yönetmel�k çalışmaları konuları gö-
rüşülmüştür.  

       (İmar ve Planlama Çalışma Grubu, 2022 yılı �ç�nde D�van seç�mler�n� yapmış ve yen� olu-
şan D�van: Başkan Haş�m DİKENCİK, Başkan Yardımcısı İbrah�m BAKIR ve Sekreter Yasem�n 
ERZİNLİOĞLU �le çalışmalarını sürdürmekted�r.)

KONYAALTI BELEDİYESİ GEÇEN DÖNEM RANTIN ANTALYA'DA SİMGESİ OLMUŞ 
YAPIYI RANT İLE ÖDÜLLENDİRİYOR 

        Geçen dönem, Konyaaltı Sah�l�'nde tur�zm alanının konut terc�hl� alana dönüştü-
rülmes�, sağlanan yoğunluk artışı ve serbest kat uygulamasıyla kent ve kıyı s�luet�n� 
son derece olumsuz etk�leyen, m�mar�s�yle rantın sembolü hal�ne gelen s�mge yapının 
önünde bulunan park alanı, Konyaaltı beled�yes� tarafından s�teye a�t t�car� alanların 
açık alan kullanımı �ç�n hazırlanıyor. 

       B�l�nd�ğ� g�b�, 2016 yılında Konyaaltı ve Büyükşeh�r beled�yeler� tarafından alınan kararla 
Tur�zm alanı olan kıyı bandı terc�hl� konut alanına dönüştürülmüştür. Böylece 6 km.l�k 
tur�zm bandı yüzde 20 daha fazla �nşaat hakkı ve serbest kat �zn�yle kent�n ve Konyaaltı 
s�luet�n�n son derece olumsuz etk�leneceğ� yapılaşmaya açılmıştır. Bu alanda �lk örnek 
olarak �nşa ed�len ve kentl� tarafından tepk�yle karşılanan ve kentte “rantın son s�mges�” 
hal�ne gelen 20057 ada 4 no.lu yapı önünde bulunan park alanı Konyaaltı Beled�yes� 
tarafından yapının t�car� ün�teler�n�n kullanımı amaçlı düzenlenmekted�r. 
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       Konyaaltı düzenlemes� sırasında peyzajı yapılan ve kamusal alan olan parkın yeş�l 
alanının büyük kısmında dem�r konstrüks�yon �nşaatları hızla devam etmekted�r.  
Konstrüks�yon üzer�n�n kaplanmasıyla yaklaşık 3500 m2.l�k park alanın büyük kısmı t�car� 
kullanım platformuna dönüşecekt�r. 

       Yasa ve yönetmel�kler park alanlarında: havuz, spor ve oyun alanı, genel tuvalet, per-
gola yapılab�leceğ�n�, 1000 m2 y� geçen parklarda �se açık alanları dâh�l taban alanı en 
fazla yüzde 3'ü olacak büyüklükte �nşaat yapılmasını emretmekted�r. Bu alanların 
tamamı kamuya açık olmak zorundadır. 

       Yapılacak düzenlemeyle zaten kıt olan kenttek� yeş�l alanların b�r tanes�n�n daha üzer� 
kapatılacaktır. Antalyalı son salgınla yeş�l alanın önem�n� b�r kere daha anlamıştır. Bugün 
o alanları çok daha fazla kullanmaktadır. Yakın gelecekte çok daha fazla yeş�l alan ve 
rekreasyon alanı taleb�nde bulunacaktır.   

       Esas görev� kamu h�zmet� ve kamusal alanların kentl�ye kazandırılması olan yerel yö-
net�mler�n, özell�kle de bu konuda kend�ler�n� “halkçı beled�ye” olarak tanımlayanların, 
kente ve kentl�ye a�t b�r alanı düzenlerken ve kullanırken çok daha d�kkatl� olması, mev-
cut yeş�l alanları koruduğu g�b� yen� yeş�l alanlar oluşturması gerekt�ğ�ne �nanıyoruz.  

      Konyaaltı Beled�yes� Yönet�m B�nası'na komşu, Antalya'ya ve Antalyalılara a�t b�r par-
kın onlara sorulmadan ve onların �t�razına rağmen rant �le s�mgesel hale gelen b�r yapı-
nın üç-dört t�car� ün�tes� �ç�n b�r “rant parkı” hal�ne dönüşmes�n� düşünmek dah� �stem�-
yoruz. 

       D�leğ�m�z projen�n, Antalya ve Antalyalılara a�t b�r alanın onlara yakışır şek�lde ve on-
ların kullanacağı b�ç�mde düzenlenmes�d�r. Konunun sürekl� olarak tak�pç�s� olacağımızı, 
gerekt�ğ�nde tüm kamusal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu �le paylaşıyoruz.

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU
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ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Yavuz Al� SAKARYA
Ayşe ONARAN
Aysun YALÇINKAYA

       Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüş ve yaptığı top-

lantılarda; Kent Müzes� basın b�ld�r�s� hazırlık çalışmaları, Behlül Dal S�neması ve S�nema 

Müzes�, Doğu Garajı Kültür Merkez� ve Nekropol Müzes� konuları kültür ve sanat açısından 

değerlend�r�lerek görüşülmüştür.
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KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Selda BAYBO
S. Gökhan TİRYAKİ
H�lal Tuba ÖRMECİOĞLU

       Kültürel M�ras Çalışma Grubu; Kent İzleme Platformu tarafından Kent Konsey�nde kurul-
ması öner�lm�ş ve bu öner� Recep Eseng�l tarafından Yürütme Kuruluna get�r�lm�şt�r. 
Antalya genel�nde kültür varlıklarının tesp�t�, tesc�l� ve kayıt altına alınması �le �lg�l� herhan-
g� b�r çalışmanın bulunmadığı ve bu nedenle Kültür Varlıklarının Korunmasına �l�şk�n b�r 
kom�syon kurulması öner�s�, 17 Aralık 2019 tar�hl� Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulun-
da görüşülerek “Kültür Varlıklarının Korunması Kom�syonu” kurulması kararı alınmıştır. 

     2020 yılı Mart ayından �t�baren yaşanan pandem� şartlarından dolayı “Kültür Varlıkları-
nın Korunması Kom�syonu” �lk hazırlık toplantısını 05/11/2021 tar�h�nde gerçekleşt�rm�şt�r. 
Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu tarafından 23/11/2021 tar�h�nde “Kültürel M�ras
Çalışma Grubu” kurulması kararı alınmıştır. Yürütme Kurulunda alınan karardan sonra 
geç�c� d�van oluşturulmuştur. Kültürel M�ras Çalışma Grubu, Genel Kurul kararı �le kurulduk-
tan sonra tüm üyeler�n katılımı �le seç�mler�n� yaparak çalışmalarını sürdürecekt�r. 

       Yürütme Kurulunda alınan karardan sonra, Antalya Kent Konsey� Genel Kurulu 16 Mart
2022 tar�h�nde “Kültürel M�ras Çalışma Grubu” kurulmasına karar almıştır.

      Bu Grup, Antalya'da koruma altında bulunan ya da sah�p oldukları kültürel peyzaj de-
ğerler� neden�yle korunması gerekl� Kültürel M�ras varlıklarının araştırılması, korunumu, 
yönet�m�, tanıtımı, ekonom�s� ve hukuku konularında kamu yararını esas alan b�l�msel, 
katılımcı ve uzun sürel� pol�t�kaların gel�şt�r�lmes� ve kamuoyunda Antalya'nın kültürel 
m�ras varlıklarına dönük kentl�ler�n b�l�nçlenmes�, farkındalığın arttırılması ve uygulama 
süreçler�nde demokrat�k �şb�rl�ğ� esasıyla çalışmaların yapılmasına katkı sağlamayı amaçla-
maktadır. 

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU
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ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Mehmet Ozan UZKUT
Sevg� ACAR
Hüsey�n AYHAN

       Sağlık Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüş ve yaptığı toplantılarda; 
okullarda tem�zl�k durumu, öğretmenler�n aşı durumu, okulların h�jyen ürünler� �ht�yaçları 
konularını görüşmüştür.

OKULLARIN HİJYEN SORUNU RAPORU

       Antalya Kent Konsey� Sağlık Çalışma Grubunun 1 EKİM 2021 Cuma günü Antalya Kent 

Konsey� toplantı salonunda yaptığı toplantıda;  okullarımızın tem�zl�k durumu, sabun-deter-

jan-dezenfektan-havlu ve tuvalet kâğıdı g�b� �ht�yaçları �le Antalya'da k� öğretmenler�n aşı 

durumları görüşüldü. 

       Toplantıya katılım sağlayan üyeler �le Büyükşeh�r Beled�yes�, Muratpaşa Beled�yes�, Dö-

şemealtı Beled�yes� ve Eğ�t�m-Sen tems�lc�ler� okulların h�jyen durumu değerlend�r�ld�. 

Yapılan görüşmeler ve değerlend�rmeler sonucunda okulların en az yarısında h�jyen sorunu 

olduğu, ödenek ve personel yeters�zl�ğ� nedenler� �le okulların bu sorunlarını yeterl� düzey-

de çözemed�ğ�, okul a�le b�rl�kler�n�n �se ekonom�k kr�zden dolayı yeter�nce gel�r elde ede-

med�ğ� ve bu yüzden de sorunların devam ett�ğ� değerlend�r�ld�. 

       Antalya Kent Konsey� Sağlık Çalışma Grubunun toplantısında, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı-
nın okulların bütün �ht�yaçlarını karşılayacak kadar bütçes�n�n artırılması öner�s�n�n 
yanısıra, katılım sağlayan beled�ye tems�lc�ler�; bu dönemde okulların h�jyen�ne yönel�k 
�ht�yaçlarının karşılanması �ç�n beled�yeler�n �mkânları ölçüsünde destek sağlayab�leceğ�n�,
bunun �ç�n okul müdürlükler�n�n �ht�yaçlarını doğrudan �lçe beled�yeler�ne �letmeler� 
gerekt�ğ�n�, �lçe beled�yeler�n�n destek sağlayamadığı okullarda �se büyükşeh�r beled�ye-
s�n�n �mkânları düzey�nde yardımcı olab�leceğ�n� �fade ett�.  

       En başta çocuklarımızın eğ�t�mler� �ç�n sağlıklı ve güvenl� b�r ortam oluşturab�lmek, sal-

gının daha az yayılmasına, toplumsal bulaşın daha az olmasına, poz�t�f sayısının düşmes�-
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1-  İht�yacı olan Okul Müdürlükler�m�z�n beled�yelerden destek alab�lmes� �ç�n Antalya 

     Val�l�ğ�m�z�n ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüzün bu çalışmanın uygulanması yönün-

    de �z�n vererek destekler�ne �ht�yaç duyulmaktadır. 

2-  Okul Müdürlükler�m�z ver�len �z�n doğrultusunda, okullarının �ht�yaçları �ç�n bulun-

     duğu �lçen�n beled�yes� �le koord�nasyon sağlayarak sorunlarını çözeb�lecekt�r. 

3- Beled�yeler �mkânları ölçüsünde; beled�ye görevl�ler� �le okul tuvaletler� ve sınıfların 
     tem�zl�ğ� ve okulların dezenfektan-sabun-deterjan-havlu ve tuvalet kâğıdı g�b� �ht�-
     yaçların karşılanmasına destek olab�lecekt�r.  

    Toplantının �k�nc� gündem maddes�nde, Antalya'dak� öğretmenler�n aşı durumları 

görüşüldü. Öğretmenler�m�z �ç�nde çok az da olsa (% 5 kadar) aşı olmak �stemeyen öğret-

menler�m�z�n olduğu, aşı olmak �stemeyen bu k�ş�ler�n b�lg�lend�r�lmes� ve kafalarındak� 

soruların cevaplandırılması �ç�n send�kalarla �şb�rl�ğ� hal�nde, uzman doktorlarla b�rl�kte

toplantılar yapılması ve bu end�şeler�n�n g�der�lmes�ne yönel�k Antalya Kent Konsey� üye-

ler� �le b�rl�kte her türlü katkı ve destek vermeye hazırdır.  

       Okullarımızın bütün �ht�yaçlarının karşılanması M�ll� Eğ�t�m Bakanlığımızın so-

rumluluğunda olup, toplum sağlığı açısından çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda        

eğ�t�m-öğret�mler�n� sürdürmeler�ne yönel�k olarak, eğer yeters�z �se Bakanlık büt-

çes�n�n artırılması büyük önem arz etmekted�r. 

       Korona v�rüsüne karşı b�rl�k ve beraberl�k �ç�nde savaşacağımız bugünlerde, okulları-
mızın h�jyen durumu ve öğretmenler�m�z�n aşı olması öneml� olup, sorunların çözümüne 
yönel�k olarak öner�ler�n değerlend�r�lmes� toplumsal sağlığımızı destekleyecekt�r.  

ne ve ölümler�n azaltılmasına katkıda bulunacak olan bu çalışmanın uygulanmasına 

yönel�k olarak;

ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU
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ANTALYA
KENT KONSEYİ

2022 ÇALIŞMA
RAPORU

TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Adnan ÖZÇELİK
Nur� ARI
Sak�p ALTUNLU

       Tarım Çalışma Grubu 2021 yılı �çer�s�nde çalışmalarını yürütmüş ve yapılan toplantılar-

da; yaş meyvedek� fiyat artışı, üret�c� nasıl kazanır tüket�c� nasıl ucuza yer? konusu görüşül-

müştür. Ayrıca, pandem� kısıtlamaları dönem�nde 'Dereköy Mahalles� Yaylasında Açılması 

Planlanan Kömür Ocağı' konusunda çalışma yapılmış ve değerlend�rmelerden sonra rapor 

hazırlanmıştır. 

DEREKÖY MAHALLESİ YAYLASINDA AÇILMASI PLANLANAN KÖMÜR OCAĞI 

HAKKINDA RAPOR (11.01.2021)

       Tarım Çalışma Grubumuz, Korkutel� �lçes� Dereköy Mahalles� yaylasında, sulu mutlak ta-

rım araz�s� ve d�k�l� tarım araz�s� üzer�ne kurulması planlanan kömür ocağı �le �lg�l� olarak 

yapılan �nceleme, toplanan b�lg� ve belgeler ışığında aşağıdak� tesp�t ve öner�ler� oluştur-

muştur.

       Konu İle İlg�l� Tesp�tler

-  Kömür ocağı açılması �ç�n �z�n ver�len, Dereköy Mahalles� yaylası, Korkutel�'n�n kuzey 

  batısında Tefenn� yoluna yakın, Korkutel�'ne yaklaşık 20km uzaklıkta, Sülekler ve Taşke-

  s�ğ� mahalleler� �le Varsak yaylasına komşudur.

-  Söz konusu bölge tarıma son derece elver�şl�, tamamı sulanan 1. Sınıf Mutlak tarım ara-

  z�s�d�r. Alan üzer�nde öncek� yıllarda İl Özel İdares�nce yapılmış ve halen kullanılan açık

  ve kapalı s�stem sulama kanaletler� mevcuttur. Kömür ocağı açılacak alanın b�r bölü-  

 mü d�k�l� meyve ağaçları (Elma, Armut, Kayısı, K�raz, V�şne vb.) �le kaplıdır. İkl�me 

  uygun her türlü tarımsal üret�me çok uygundur. 

-  Bölgen�n yağmur ve kar suları, dereler vasıtası �le Korkutel�'n�n su �ht�yacını karşılayan 

   Korkutel� barajını beslemekted�r.
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-  2020 yılında, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca, Korkutel� �lçes� Dereköy sınırları 

  �ç�ndek� toplam 1972 dekar alan �ç�n; on yıl sürel� Kömür Maden� Ocağı ruhsatı ver�l-

 mes�n�n ardından, Ş�rket Korkutel� Dereköy yaylasında, yaklaşık 400 dekarlık Sulu 

  Mutlak Tarım alanı üzer�nde Kömür ocağı açmak �ç�n Korkutel� Beled�yes�ne başvuru 

 yapmıştır. Korkutel� Beled�yes� de 5403 sayılı kanunun 13. Maddes� gereğ�, Toprak 

 Koruma Kuruluna (Tarım İl Müdürlüğü sekretaryasını yapmaktadır) “Kömür Ocağı 

  İşletmec�l�ğ�, Kırma, eleme ve paketleme tes�s�” açılması �ç�n, alanın tarım dışı kul-

  lanımına �z�n ver�lmes� �ç�n başvuru yapmıştır. Tarım İl Müdürlüğü tekn�k elemanları-

  nın alanı �ncelemeler� sonucu; söz konusu bölgen�n Sulu Mutlak Tarım araz�s� oldu-

  ğunu kurula sunmuşlardır. Planlanan tes�s; 339,514 dekar sulu 1. Sınıf tarım alanı �le 

   54,822 dekar meyve ağacı d�k�l� alanı yok edecekt�r.

-  İl Toprak Koruma Kurulu daha öncek� benzer raporlarımızda da bel�rt�ld�ğ� g�b� 5403 

  sayılı “Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı” kanununa göre oluşturulmuş b�r kuruldur.

-  Kurul �lk başvuruyu 17.06.2020 tar�h�ndek� toplantısında görüşmüş, alanın Sulu Mut-

   lak Tarım araz�s� ve d�k�l� meyve bahçes� olması sebeb� �le �stem� ret etm�şt�r.

-  2020 Ek�m ayında, tes�s sınırlarındak� değ�ş�kl�k gerekçes� �le �stem kurula tekrar get�-

  r�lm�şt�r. Toprak Koruma Kurulu, 16.10.2020 tar�h�ndek� toplantısında konuyu tekrar 

  ele almıştır. Kurul, Kömür ocağı �şletmes� �ç�n alternat�f b�r alanın olmadığına ve 

 daha da kötüsü varmış g�b� Sahanın bu faal�yet dışında kullanılmak �stenmes� 

  hal�nde 5403 sayılı kanun kapsamında yen�den �z�n alınması kaydı ve şartı �le a-

  lanın tarım dışı kullanımına �z�n verm�ş ve Kömür ocağı açılmasının yolunu açmıştır.

-  Karar sonrası, Dereköy ve çevre mahalle sak�nler�, s�v�l toplum kuruluşları, basın yayın 

   ve medya kuruluşları konuyu gündeme taşımışlardır.

-  Kömür ocağı �şletmes�, Kırma, eleme ve paketleme tes�s� açılacak alan yukarıda da be-

  l�rt�ld�ğ� g�b� 1. Sınıf sulu tarım araz�s� ve meyve bahçeler� üzer�nded�r. Bölgede halen 

  tarımsal üret�m yapılmakta ve bölge halkının tek geç�m kaynağıdır. Kurulacak tes�s 

  sadece üzer�ne kurulan tarım alanının yok olmasına neden olmayacak, bütün çevre-

  n�n, çevres�ndek� tarım alanlarının, yer üstü ve altı sularının k�rlenmes�ne de neden 

  olacaktır. Bu nedenle bu yatırımdan vazgeç�lmel�d�r.

Görüş ve Öner�ler

-  Özell�kle açılacak tes�s�n tozu, açık alanda çok uzak mesafelere kadar ulaşacak, b�tk�le-

 r�n yaprakları üzer�ndek� stomalarını kapatarak kurumalarına ve ver�m kayıplarına 

   neden olacaktır. Bu nedenle bu yatırımdan vazgeç�lmel�d�r.

-  Dereköy yaylası, Korkutel� barajını besleyen dereler�n ve yer altı su kaynaklarının oldu-

  ğu b�r konumdadır. Korkutel� Barajı Korkutel� �lçes� ve mahalleler�n�n su �ht�yacını kar-

 şılamaktadır.  Tes�ste kullanılacak suyun k�rlenmes� sonucu doğaya bırakılacak k�rl� 

  sular Korkutel� barajına b�rçok yoldan hızla akacaktır. Bu da baraj suyunun k�rlenme-

  s�ne yol açacak ve tüm Korkutel� halkını tehd�t edecekt�r. K�rl� sular tarımsal sulamayı 

  da etk�leyerek ver�m kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle bu yatırımdan vazgeç�l-

   mel�d�r.

-  Madenler�m�z�n çıkarılmasına kes�nl�kle karşı değ�l�z. Ancak özel sektörün bu yatırımı 

  �le çıkarılacak madenden elde ed�lecek katma değer, çıkarılması esnasında ve sonu-

 cunda kaybett�receğ� katma değer�n yanında çok az kalacaktır. Üstel�k �nsanımızın 

  sağlığını olumsuz olarak doğrudan etk�leyecek b�r yatırımdır. Bu nedenle bu yatırım-

   dan vazgeç�lmel�d�r.

-  Üzücü olan; ülke tarımını gel�şt�rmek ve tarım alanlarını korumakla yükümlü olan ku-

  rumların, olumsuz sonuçları böyles� bell� yatırımlara onay vermeler�d�r. 

ANTALYA
KENT KONSEYİ
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YAŞ SEBZE VE MEYVELERDE FİYAT ARTIŞLARI, ÜRETİCİ NASIL KAZANIR? TÜKETİCİ 

NASIL UCUZA TÜKETİR? (04.03.2021)

SONUÇ

       Korkutel� Dereköy Mahalles� yaylasına yapılması planlanan Kömür ocağı �şletmes�, Kır-

ma, eleme ve paketleme tes�s�, bölgede tarımın yok olmasına, çevren�n k�rlenmes�ne, Kor-

kutel� barajının, yer altı ve üstü su kaynaklarının k�rlenmes�ne ve kullanılamayacak hale 

gelmes�ne g�b� b�rçok olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenlerle bu yatırımın durdu-

rulması ve �ptal ed�lmes�n� Antalya Kent Konsey� olarak talep ed�yoruz. 

     Antalya Kent Konsey� Tarım Çalışma Grubu; 02.03.2021 tar�h�nde yukarıdak� konuyu 

tartışmak �ç�n toplandı. Tarım Çalışma Grubu Başkanı Adnan Özçel�k başkanlığındak� top-

lantıya grubun üyes� olan �lg�l� kurum ve kuruluşlar, meslek odası ve s�v�l toplum örgütü 

tems�lc�ler� katıldı. Konu tartışılmış, Üret�c� ve Hal s�stem� �ç�ndek� k�ş�lerle yapılan görüş-

meler sonucu aşağıdak� tesp�t ve öner�ler oluşturulmuştur. 

KONU İLE İLGİLİ TESPİTLER:

-  Antalya, örtü altı sebze üret�m merkez� konumundadır. Türk�ye cam ve plast�k sera 

 varlığının yarıdan fazlası Antalya'dadır. Örtü altı sebze üret�m� bakımından türlere 

   göre Türk�ye üret�m�n�n %30-50's�n� tek başına karşılamaktadır. Ayrıca; Türk�ye toplam 

   Portakal üret�m�n�n %30'u, Elma üret�m�n�n %7's�, Nar üret�m�n�n %23'ü, Muz üret�m�-

   n�n %40'ı, Avokado üret�m�n�n %80'� Antalya da üret�lmekted�r.

-  Yaş Sebze ve Meyve t�caret�n�n düzenlenmes�ne yönel�k �lk yasal düzenleme, 1930 yı-

  lında çıkarılan 1580 sayılı Beled�ye Kanunu �çer�s�nde yapılmıştır. 65 yıl bu kanun �le

  yürütülen Yaş sebze ve meyve t�caret�, 1995 yılında 552 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

 name �le yen�den düzenlenm�ş, bu kararname 2012 yılına kadar bazı değ�ş�kl�klerle 

  yürürlükte kalmıştır. Bu konuda son düzenleme 26 Mart 2010 tar�hl� Resm� Gazete de 

  yayınlanan ve 1 Ocak 2012 tar�h�nde yürürlüğe g�ren 5957 sayılı “Sebze Ve Meyveler 

  İle Yeterl� Arz Ve Talep Der�nl�ğ� Bulunan D�ğer Malların T�caret�n�n Düzenlenmes� 

  Hakkında Kanun” dur. 

-  Toptancı Haller� ve Pazar yerler�; Yaş sebze ve meyve t�caret�n�n yapıldığı yerlerd�r. Hal-

  ler, T�car� bakımdan T�caret Bakanlığına, Düzenleme ve �dare bakımından Beled�yelere 

  bağlıdır. 5957 sayılı yasa, hallerdek� kom�syoncuların dışında Tüccarların da ürün alım 

  satımı yapab�lmes�ne, hal s�stem�ne kayıtlı olmak kaydı �le hal dışında üret�c�den doğ-

 rudan ürün alımı ve satışı yapılab�lmes�ne olanak sağlamıştır. Normal de üret�c�n�n 

 malının kom�syoncuya get�r�p, ürün satıldıktan sonra kom�syon ve g�derler mahsup 

 ed�ld�kten sonra kom�syoncu tarafından üret�c�ye ürününün bedel�n�n ödenmes� 

  s�stem�ne dayalı olması gereken s�stem (1995 yılından önce k� uygulama) yen� yasa �le 

 Tüccarların üret�c�n�n ürününü satın alıp kârını da koyup satmasına olanak sağlayan 

 b�r s�steme dönüşmüştür. Şu anda hallerdek� tüccarlar dışında kom�syoncuların da 

 büyük bölümü ürün alım satımı yapmaktadır. Tüccar genell�kle üret�c�den ürününü 

   daha ucuza almaktadır.

-  Beled�yeler�n hallerde, Tarım Da�re Başkanlığına bağlı Hal şube müdürlükler� bulun-

   maktadır. Hal şube müdürlükler�, haller�n denet�m ve düzen�nden sorumludur. Genel-

  l�kle Hal şube müdürler� Z�raat veya Gıda mühend�s� olmayan k�ş�lerden oluşmakta, 

   

-  “Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı” kanununa göre �llerde “Toprak Koruma Kurulları” 

 oluşturulmuştur. Ne yazık k� bu kurullar tarım alanlarının korunmasından z�yade 

  amaç dışı kullanımına onay veren kurumlar hal�n� almışlardır. Bu kurullarda çoğu za-

   man “Kamu Yararı” konusu tarım toprakları aleyh�ne �şlet�lm�şt�r.
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-  Özell�kle küçük �lçe haller�nde b�na ve alt yapı sorunları vardır. Hallerde soğuk hava 

  depoları, ürün �şleme ve paketleme tes�sler� yoktur. İlçe haller�nde Anal�z laboratuvar-

   ları yoktur. Antalya merkez hal�nde Tarım Bakanlığının Gıda anal�z laboratuvarı mevcut-

  tur. İhracat yapılacak yaş sebze ve meyvelerde anal�z yaptırmak zorunludur. İç p�yasa-

 da satışa sunulan ürünler�n �se; �lçelerde tarım �lçe müdürlükler�, merkezde Tarım 

  �l Müdürlüğü Kontrol Şubes� elemanlarınca denet�m amacıyla alınan sebze ve meyve 

   örnekler�n�n anal�z�, merkez laboratuvarında yaptırılmaktadır.

-  Bazı kom�syoncu veya tüccarlar görev tanımları �ç�nde olmamasına rağmen üret�m 

   dönem� başlangıcında üret�c�n�n fides�n� ve bazı g�rd�ler�n� karşılayarak üret�c�y� ken-

   d�ler�ne bağlamaktadır. Bu durum üret�c�n�n de �ş�ne gel�yor g�b� gözükse de üret�c�n�n 

   satış fiyatlarını etk�lemekted�r.

-  Kom�syoncular ve Tüccarlar yasada çok açık bel�rt�lmes�ne rağmen, üret�c�den tesl�m 

   alınan ürünün bedel�n� 15 gün veya b�r ay �ç�nde değ�l, 3-5 ay g�b� vadelerle ödemekte-

   d�rler.

-   Tüccarlar, özell�kle meyve üret�c�s�nden ürününü bahçeden veya tarladan toptan satın

   almakta part� part� ürünü pazara sunmakta veya depolamaktadır. Bu arada oluşab�le-

   cek doğal afetler� de d�kkate alarak zarar etmemek �ç�n ürünü daha pahalıya satmakta-

   dırlar.

  hallerde sürekl� görev yapan Z�raat veya Gıda Mühend�s� �st�hdam ed�lmemekted�r. 

  Beled�yeler, Hallerde satılan ürünlerden %1, hal dışı satılan ürünlerden %2 oranında 

    rüsum almaktadırlar. Hallerde uyuşmazlıkların çözümü �ç�n yasada “Hal Hakem Heyet-

    ler�” mevcuttur.

  -  Karpuz, kavun g�b� bazı ürünler� tarla başında alan bazı hal dışı kayıtsız tüccarların, ü-

   ret�c�n�n ürününü alıp ürün bedel�n�n b�r kısmını ödemeden kaybolduğu üret�c� ş�kâ-

    yet� olarak d�le get�r�lm�şt�r.

  -  Z�nc�r marketler�n, tüket�c� fiyatlarının yükselmes�ne, üret�c�n�n de daha az kazanma-

   sına neden olduğu d�le get�r�ld�. Bu marketler�n aldıkları ürünün bedel�n� geç öde-

   meler�, satılmayan veya çürüyen ürünü fire olarak tüccara veya kom�syoncuya �ade 

   etmeler� (ürün bedel�nden düşmeler�) daha pahalıya ürün almalarına ve fireler�n de 

    üret�c�n�n alacağından düşülmes�ne neden olduğu bel�rt�lm�şt�r.

-  Özell�kle küçük �lçe haller�nde denet�m az, kayıt dışılık fazladır. Kes�len faturaların ger-

  çekleşen satış fiyatlarından farklı olduğu d�le get�r�lm�şt�r.

-  Üret�c�n�n üret�m mal�yetler� çok artmıştır. Son b�r yılda k�myasal gübrelerde %50-80 

  arasında, z�ra� �laçlarda %40-55 arasında, tohum fide fiyatlarında %30-40 arasında ar-

  tış olmuştur. Motor�n ve elektr�k fiyatlarındak� artış da üret�m mal�yet�n� arttıran d�ğer 

  kalemlerd�r. Bugün Antalya'da b�r sera domates üret�c�s�n�n 1 kg domates �ç�n yaptığı 

  üret�m masrafı 2-2,5 TL'd�r. Üret�c�n�n satış fiyatları, g�rd� fiyatlarındak� artışa paralel 

  olarak artmamaktadır. Üret�c� bazı yıllar masrafını b�le karşılayamamaktadır.

-  Motor�n, otoyol ve köprüler�n geç�ş ücretler�ndek� fiyat artışları (%25-27,5) üret�m 

   bölgeler�nden başta İstanbul olmak üzere kentlere nakl�ye ücretler�nde artışa neden 

   olmuştur.

-  Ülkem�zde üret�c� ve tüket�c� örgütlülüğü yok denecek kadar azdır. Ege bölges� ve Ak-

  den�z bölges�ndek� b�rkaç örnek kooperat�f dışında kooperat�fleşme yoktur veya ku-

   rulmuşsa b�le yeter�nce �y� �şlet�lememekted�r.

-  Tarımda, üret�m planlamasının olmaması pazarda arz-talep denges�n� bozmakta, ge-

   rek üret�c� ve gerekse tüket�c� fiyatlarında denges�z değ�ş�mlere neden olmaktadır.

ANTALYA
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ÖNERİLER

-  5957 sayılı kanunda bazı değ�ş�kl�kler yapılmalıdır. Yaş sebze ve meyve t�caret� sadece 

   toptancı haller� üzer�nden yapılmalıdır. Hal �ç� ve dışı Tüccar kavramı yasadan çıkarıl-

  malıdır. Kom�syonculuk s�stem� tekrar düzenlenmel�, haller, sadece görev sınırları be-

  l�rlenm�ş kom�syonculardan oluşmalıdır. Kom�syoncu üret�c�den ürün alıp satmamalı, 

  üret�c�ye fide ve bazı g�rd�ler� sağlamamalı, sadece üret�c�ye aracılık yaparak üret�c�-

  n�n satılan ürününden yasal mahsupları yaparak üret�c�n�n parasını yasal süres� �ç�n-

  de (en geç b�r ay) ödemel�d�r. Kooperat�fler har�ç, üret�c�ler�n hal dışında toptan ürün

   satışı yasaklanmalıdır. Üret�c�, yasada da yer alan Hal �ç�ndek� üret�c�ye ayrılan bölüm-

  de ürününü toptan satab�lmel�, perakende olarak da Pazar yerler�nde, üret�c� pazarla-

   rında satab�lmel�d�r. 

-  Hal kayıt s�stem�ne; hal'e ürün get�ren bütün paydaşlar, üret�c�ler, perakende ürün sa-

   tan pazarcılar, manavlar, marketler kayıt ed�lmel�d�r.

-  Tarım ve Gıda tem�n�, arz ve talebe göre oluşan Serbest P�yasa Ekonom�s� kurallarına 

  göre olmamalıdır. P�yasayı dengeleyecek kamu �kt�sad� kuruluşlarının olması gerek�r. 

  Bu nedenle 5957 sayılı kanunda değ�ş�kl�k yapılarak, oluşturulacak b�r kurul tarafın-

  dan üret�c�n�n üret�m mal�yetler� de göz önüne alınarak, hallerde “Taban F�yat veya 

  Azam� kar hadd�” g�b� kuralların get�r�lmes� ve uygulanması uygun olacaktır.

-  Üret�m bölgeler�ndek� hallerde “Ürün İşleme ve paketleme tes�sler�” kurulmalı, üret�c�-

  n�n ürünü kal�te sınıflarına ayrılarak üründek� firen�n önüne üret�m bölges�nde geç�l-

   mel�d�r. Özell�kle z�nc�r marketler�n bu konudak� �adeler� ortadan kaldırılmış olacaktır.

-  Kom�syoncular, yasada da bel�rt�ld�ğ� g�b�; üret�c�den tesl�m aldıkları ürünün bedel�n� 

   en geç 15 gün, ürünün marketlere satışı hal�nde �se en geç 30 gün �ç�nde ödemel�d�r-

   ler.

-  Üret�c�ler�n daha ucuza üret�m yapab�lmeler�ne yardımcı olmak amacıyla, gübre, �laç, 

  yakıt ve enerj� harcamalarındak� bazı verg�ler, harcama belges� karşılığında üret�c�ye 

  �ade ed�lmel�d�r. 

-  Tarım s�gorta pr�mler� düşürülmel�, d�ğer s�gorta �şlemler�nde olduğu g�b� “Hasarsızlık

   �nd�r�m�” uygulanmalıdır.

-  Yaş Sebze ve meyveler�n nakl�yes�nde Motor�n, Otoyol ve köprü ücretler�nde �nd�r�ml� 

  fiyat uygulanması özell�kle İstanbul da yaş sebze fiyatlarındak� fah�ş fiyat artışlarının 

  oluşmamasına öneml� katkı sağlayacaktır.

-  Yasada, Haller�n ve Pazar yerler�n�n en az %20's�n�n Üret�c�ye ayrılması öngörülmüş-

  tür. Bu oran arttırılmalı veya tamamen üret�c�ler�n ürünler�n� sattığı “Üret�c� Pazarları” 

  kurulmalıdır.

-  Beled�yeler, haller�n yerleş�m planlarını, b�na ve d�ğer altyapılarını tamamlamalı, her 

   türlü düzen ve tem�zl�ğ�ne yönel�k çalışmalar yapmalıdır. Beled�yeler, Hallerde ve Pa-

  zar yerler�nde, mutlaka Z�raat Mühend�s� ve Gıda mühend�sler�n� �st�hdam ederek, 

   

-  Tarım ve özell�kle de yaş sebze meyve üret�m� doğal afetlerden (don, aşırı sıcaklık, do-

   lu, sel vb.) çok zarar görmekted�r. Tarım S�gortası (TARSİM) çok yaygınlaştırılamamış-

   tır. S�gorta bedeller� devlet %50's�n� karşılasa da yüksekt�r.

-  Üret�c�ler�n öneml� b�r kısmı, üret�mler�n� devam ett�reb�lmek �ç�n, bankalara ve Tarım 

   Kred� Kooperat�fler�ne borçlanmaktadır. Son yıllarda, özell�kle de pandem� dönem�n-

  de üret�c� yeter�nce kazanamadığı �ç�n banka ve tarım kred� kooperat�fler�ne olan 

   borcunu ödeyememekted�r.
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-  Üret�c� ve Pazarlama Kooperat�fler�n�n kurulması teşv�k ed�lmel�, kurulacak koopera-

   t�flere yer ve b�na tahs�sler� �le bazı g�rd�lerden muaf tutulmaları sağlanmalıdır. Koo-

   perat�flerden alınacak Ürün'e ekstra p�r�m ver�lerek kooperat�fleşme teşv�k ed�lmel�-

   d�r.

-  Ülkem�zde tarımın en büyük sorunlarının başında Üret�m Planlamasının olmayışı gel-

  mekted�r. Tarım Bakanlığı'nca bölgeler bazında tüm ürünler�n üret�m ve tüket�m en-

  vanter� çıkarılarak, köyler ölçeğ�nde planlama yapılmalıdır. Bu sayede bazı üret�m 

   g�rd�ler�nde de tasarruf sağlanab�l�r.

   ürünler�n sağlıklı ve kal�te standartlarına uygun b�r şek�lde pazarlanmasını sağlamalı-

   dır. 

SONUÇ

       Raporumuzun amacı; Yaş sebze ve meyve t�caret�ndek� s�stem sorunlarını bel�rlemek, 

üret�c�n�n, üret�m�n� devam ett�reb�lmek �ç�n nasıl kazanab�leceğ�ne ve tüket�c�n�n de ma-

kul fiyatlarda nasıl tüketeb�leceğ�ne ışık tutmaktır.

       Toplantıya davet ed�ld�kler� halde, Büyükşeh�r Beled�yes� Hal Şube Müdürlüğü ve Hal 

Kom�syoncular derneğ� tems�lc�ler� katılmamışlardır. Bu nedenle Antalya Merkez ve �lçe 

haller� �le �lg�l� sorunlar, hal �ç� ve dışı rüsum gel�rler� m�ktarları, rüsum cezaları, üret�c� 

kom�syoncu ve beled�ye �l�şk�s�ne yönel�k sorunlar, Hal Hakem Heyetler� çalışmaları ve 

bunun g�b� konular hakkında b�lg�ler bu raporda yer almamıştır. 

     5957 sayılı yasada değ�ş�kl�k yapılarak; Bütün ürünler�n Hal s�stem� �ç�nden geçmes�-

n�n, hal �ç� ve dışı tüccar kavramının yasadan çıkarılmasının, yasal sınırları �y� ç�z�lm�ş ko-

m�syonculuk s�stem�n�n oluşturulmasının yer�nde olacağı kanaat� oluşmuştur. Hallerde her 

türlü denet�m�n(t�car�, sağlık, kal�te standard�zasyonu ve düzen) sıkı b�r şek�lde yapılması 

gerekt�ğ� ortaya konmuştur. 

       Yaş Sebze Meyvelerde fiyatların daha �st�krarlı olması, üret�c�ler�n para kazanab�ld�kler�, 

tüket�c�ler�n de daha uygun fiyata tüketeb�ld�kler� b�r s�stem�n kurulab�lmes� �ç�n; yasal 

düzenlemeler �ç�n; merkez� hükümet�n, sağlıklı, çağdaş hal ve pazar yerler� oluşturmak �ç�n 

yerel yönet�mler�n konuyu bütünsel ele almaları gerekt�ğ�n�, yapılacak yasal düzenlemele-

r�n tav�zs�z uygulanması �le mümkün olab�lecekt�r.
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TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU

Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter

:
:
:

Ayşegül NAS
Belma ÖZORAN
Yad�gar GEDİK TOY

       Toplum Çalışma Grubu 2021 yılı �çer�s�nde çalışmalarını sürdürmüş ve yapılan toplantı-
larda; Kadına yönel�k ş�ddet�n önlenmes� ve İstanbul Sözleşmes�, Antalya'da uyuşturucuda-
k� durum konuları görüşülmüştür.

Konsey'den D�sleks� Farkındalığı (Basın Bülten� - 11.02.2021)

        D�sleks� hastalığıyla �lg�l� farkındalık çağırısında bulunan Antalya Kent Konsey�, “Bebekl�k-        D�sleks� hastalığıyla �lg�l� farkındalık çağırısında bulunan Antalya Kent Konsey�, “Bebekl�k-
ten �t�baren erken tanı çok öneml�d�r. Bunun farkına varılab�lmes� �ç�n anne-baba eğ�t�m� ten �t�baren erken tanı çok öneml�d�r. Bunun farkına varılab�lmes� �ç�n anne-baba eğ�t�m� 
gerekl�” ded�.gerekl�” ded�.

        D�sleks� hastalığıyla �lg�l� farkındalık çağırısında bulunan Antalya Kent Konsey�, “Bebekl�k-
ten �t�baren erken tanı çok öneml�d�r. Bunun farkına varılab�lmes� �ç�n anne-baba eğ�t�m� 
gerekl�” ded�.

       Kent yaşamını �lg�lend�ren konularda altyapıdan ulaşıma, eğ�t�mden sanata b�rçok alan-
da kamuoyu oluşturan Antalya Kent Konsey�, sağlıkla �lg�l� de öneml� uyarılar yapıyor. 
Antalya Kent Konsey� Toplum Çalışma Grubu, d�sleks� �le �lg�l� farkındalık çağırısı yaptı. K�ş�-
n�n normal ve üstün zekâ düzey�nde olmasına rağmen okuma, yazma ve d�l becer�ler�nde 
problem yaşamasına sebep olan d�sleks� tanısı konulmuş Türk�ye genel�nde kayıt dışı sayı-
larla b�rl�kte 120 b�n�n üzer�nde çocuk bulunuyor.

ANNE-BABA EĞİTİMİ GEREKLİ
       Antalya'da özel davranış gösteren öğrenc�ler Rehberl�k ve Araştırma Merkez�ne (RAM)
yönlend�r�l�yor. RAM tarafından tanı konulan çocuklar da ps�k�yatr ve çocuk doktoruna 
gönder�l�yor. Antalya'da d�sleks� tanısı konulan yaklaşık b�n çocuk olduğunu bel�rten Top-
lum Çalışma Grubu, “Bebekl�kten �t�baren erken tanı çok öneml�d�r. Bunun farkına varılab�l-
mes� �ç�n anne-baba eğ�t�m� gerekmekted�r. A�le hek�ml�ğ� ve ana çocuk tak�b�n� yapan
sağlık ocaklarının b�l�nçl� b�r şek�lde kontrol ve b�l�nçlend�rme yapması erken tanıda önem-
l�d�r. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne bağlı tüm okulların ve öğretmenler�n bu konuda b�l�nçl� ,
olmaları konusunda h�zmet �ç� eğ�t�mler�n uzman k�ş�lerce ve �lg�l�lerce ver�lmes� gerek-
mekted�r” ded�. 
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OYUNLARLA DESTEKLEMELİLER
       Toplum Çalışma Grubu, d�sleks� tanısı konulmuş çocukların a�leler�ne şu öner�ler� yaptı:
 “A�leler, d�sleks� teşh�s� konulmuş çocuğuna karşı sabırlı olmalı, mot�ve etmel�, oyunlarla 
desteklemel�, başkalarıyla kıyaslamamalı, okul �dares� ve öğretmenler�yle �şb�rl�ğ� yapmalı, 
özel yetenekler�ne yönlend�rmel�, mot�vasyon tak�b� yapmalı ve takd�r etmel�, d�kkat dağıtı-
cı eşyalar ortadan kaldırılmalı, öğrenme eğlencel� hale get�r�lmel�, göster�len sevg�n�n 
başarıyla orantılı olmadığı göster�lmel�d�r. A�le çocuğun durumuyla �lg�l� kurul raporu 
alması, ekonom�k olarak güç durumda bulunması ve gel�r�n�n asgar� ücretten az olması ,
şartlarını taşıması hal�nde A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğünden madd� yar-
dım alab�l�r.”

KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ (30.03.2021)

        “Kadına Ş�ddet�n Önlenmes� ve İstanbul Sözleşmes�” konusu 30.03.2021 tar�h�nde 
yapılan toplantıda Sosyal H�zmet Uzmanları Derneğ� ve toplum grubu üyeler� tarafından 
değerlend�r�lm�şt�r. 

Konuyla �lg�l� olarak;

1- Umudumuz, gençl�ğ�m�z, aklımız, pırıl pırıl bey�nler�m�z b�r b�r göçüp g�d�yor h�ç b�l-

     med�ğ�m�z ülkelere……..Kalanları da tek tek salgın değ�l, gözü dönmüş erkek  sürüsü 

    öldürüyor.

2- İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR….DI. Maalesef Türk�ye'de kadınların �y� b�r yaşama �h-

    t�mal� dünlere göre daha az..Tebr�kler b�r bahar sabahına 50-100 yıl ger�den uyandık.

3- Ülkem�zde kadına ş�ddetle mücadeley� önleme konusunda bütün umutlar tükenm�ş 

    durumda maalesef..

       Türk�ye'de tüm kadınların tek güvences� olan İstanbul Sözleşmes� yer�ne konacak güçlü 

b�r yasa olmadan b�r gecede �ptal ed�ld�. Üstel�k bu kadar Kadın Ş�ddet�, Kadın nefret�, kadın 

c�nayet� varken bunların h�çb�r� önlenem�yorken hatta hasıraltı ed�l�yorken neden kadınların 

hayatı bazı k�ş�ler�n yetk�l�ler�n el�nde oluyor NEDEN?

Bu durumun b�rçok boyutunun olduğunu b�l�yoruz

-- Ana-Baba rolü (A�le Rol Model olmak)

-- Eğ�t�m.. boyutu Okullarda Ergenl�k eğ�t�m�

-- İlet�ş�m /İl�şk�

-- Kültürel Etk�leş�m

-- Mutlu Yaşam.. Mutlu olma B�l�nc�

-- Ekonom� İşgücü, İş Ver�ml�l�ğ�

-- Gelenek Görenek Örf Anane vs

-- S�v�l Toplum Örgütler�n�n desteklenmes�

-- Halk Eğ�t�mlerde, Mahalle Muhtarlıklarında toplumsal c�ns�yet g�b� konularda eğ�t�mler 

    ver�lmes�

-- Konu �le �lg�l� Tedb�rler /Pol�t�kalar üret�lmes�

-- 6284 sayılı kanunun aslında heps�n� kapsadığını ancak uygulayıcılarda b�r eks�kl�k

    olduğunun görüldüğü..

Toplantıya katılanlar tarafından değerlend�r�lm�şt�r.

Sonuç ve Değerlend�rme:

       Antalya Kapsamında dezavantajlı, Sosyo ekonom�k durumu kötü olan bölgelerde Ye-
rel yönet�mler�nde desteğ� alınarak etk�n ve yetk�n k�ş�lerce grup grup g�d�lerek b�l�nçlen-
d�rme ve b�lg�lend�rme çalışmaları yapılab�l�r şekl�nde öner� get�r�lm�şt�r.
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ANTALYA'DA MADDE BAĞIMLILIĞI VE UYUŞTURUCU RAPORU (10/06/2021)

BAĞIMLILIK NEDİR
       
       Bağımlılık; İnsanın �çten gelen �stekler�n� kontrol edememes� sonrasında b�r maddeye, 
k�ş�ye veya eyleme aşırı muhtaç hale gelmes�d�r. K�ş� bunlar olmaksızın hayatını sürdüre-
meyeceğ�n� ver�ml� olamayacağını ve �şe yaramayacağını düşünür.

NELERE BAĞIMLI OLURUZ

Ps�koakt�f olanlar: Alkol, S�gara, Tütün, Op�o�tler,  Kannab�s  vs.
Ps�koakt�f olmayanlar: Ağrı kes�c�, ant�b�yot�kler vs.

DAVRANIŞLAR 

Oyun Oynama, Kumar, Seks, Alışver�ş, Teknoloj�, Spor, Yemek vs. 

İLİŞKİLER:  Eş bağımlılığı,  aşk bağımlılığı vs.

YANDAŞ OLMA: Fanat�zm, takım, yer, s�yas� ve d�n� görüş şekl�nde açıklanab�l�r.

       Bağımlılık aynı d�yabet, tans�yon, astım g�b� kron�k b�r hastalık g�b�d�r. Bağımlılığın be-
l�rt�ler�, maddeye başlama nedenler�, bağımlılığın önlenmes�nde ana-baba tutumu, madde 
kullanıcılarının kullanma bahaneler�, Satıcıların etk�leme yöntemler� kandırma şek�ller�, 
madde kullanımını reddeden genc� bekleyen kl�şeler, maddeden kurtulmanın yolları ve 
mücadele yolları ve tedav� h�zmetler� öneml� konu başlıkları olarak değerlend�r�lmel�d�r.

       Madde ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü pandem� 
boyunca ARGE b�r�m�nden ZOOM üzer�nden sürekl� öğretmen ve öğrenc�lere b�lg�lend�r-
me toplantıları yapmıştır. İnstagram aracılığı �le de sohbet programları gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Ortaokul ve l�se öğrenc�ler� �ç�n Ayrıca madde bağımlılığından z�yade; İnternet bağımlılığı, 
akıllı �nternet kullanımı, andro�d telefon nasıl kullanılacağı, İnternet üzer�nden sosyal 
medyadan nasıl en �y� şek�lde faydalanab�l�r�z g�b� eğ�t�m ve sohbet programları da yapıl-
mıştır. TWİTTER ve Antalya WEB sayfasından çok etk�n olarak 33 ARGE Öğretmen� tarafın-
dan tüm Rehber Öğretmenlere dolayısıyla öğrenc�lere eğ�t�mler ver�lm�şt�r.

       Sağlık İl Müdürlüğü, Emn�yet Müdürlüğü ve A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü �le 
�şb�rl�ğ� �ç�nde Antalya hal kavşağında uyuşturucu kullanan ve �st�smar ed�len kadın ve kız 
çocukları �ç�n beraberce çalışmalar yapılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

       İl�m�zde konu �le �lg�l� yapılan b�r ankette 2300 gençten uyuşturucu kullanan 100 k�ş�-
den yüzde 42 s�n�n meraktan, yüzde 26 sının arkadaşlarından kaynaklı uyuşturucu-mad-
deye başladığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu durum azımsanacak b�r rakam değ�ld�r. 

       A�le ortamında ebeveyn sevg�s�nden yoksun olma (DUYGUSAL AÇLIK), Ana-Babanın
roller�, a�le yapısı öneml� etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

       Uyuşturucu ve madde kullanımı �le mücadelede koruyucu önley�c� çalışmaların yapıl-
ması çok öneml�d�r. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdüm �ç�nde durumun önem�-
n� fark ed�p �şb�rl�ğ� �ç�nde program yapması gerekmekted�r.

       Toplumsal yapı �rdelenmel�, a�leler�n sosyo-ekonom�k durumlarının �y�leşt�r�lmes� ve 
güçlend�r�lmes� �ç�n çalışmalar yapılmalıdır.
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TURİZM ÇALIŞMA GRUBU  

Başkan
Başkan Yrd.
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:
:

Recep YAVUZ
Selçuk MERAL
Cem KARACA

       Tur�zm Çalışma Grubu 2021 yılı �ç�nde çalışmalarını sürdürmüş ve yapılan toplantılarda; 
2021 sezonuna da�r görüş ve öner�ler �le tur�zmde �st�hdam sorunu konuları görüşülerek 
değerlend�r�lm�şt�r.

Antalya Kent Konsey�'nde Sezon Önces� Toplanan Tur�zmc�lerden Çağrı:
'AB İle İk�l� Görüşmeler Hızlandırılmalı' 
(Basın Bülten� - 09.03.2021)

        Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu, tur�zm sezonu önces� 2021 sezonuyla �lg�l� b�r         Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu, tur�zm sezonu önces� 2021 sezonuyla �lg�l� b�r 
toplantı yaptı. Toplantıda Türk�ye'n�n pandem� sürec�nde hamleler�n� sürerek taleb�n� yurtdışın-toplantı yaptı. Toplantıda Türk�ye'n�n pandem� sürec�nde hamleler�n� sürerek taleb�n� yurtdışın-
da daha kuvvetl� duyurması gerekt�ğ� bel�rt�lerek, “Tur�zm her ne kadar çabuk ve hızlı reaks�yon da daha kuvvetl� duyurması gerekt�ğ� bel�rt�lerek, “Tur�zm her ne kadar çabuk ve hızlı reaks�yon 
alınsa da sadece Rus pazarına endeksl� olmamalı. Bu yüzden AB �le �k�l� görüşmeler b�r an önce alınsa da sadece Rus pazarına endeksl� olmamalı. Bu yüzden AB �le �k�l� görüşmeler b�r an önce 
hızlandırılmalı” den�ld�.hızlandırılmalı” den�ld�.

        Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu, tur�zm sezonu önces� 2021 sezonuyla �lg�l� b�r 
toplantı yaptı. Toplantıda Türk�ye'n�n pandem� sürec�nde hamleler�n� sürerek taleb�n� yurtdışın-
da daha kuvvetl� duyurması gerekt�ğ� bel�rt�lerek, “Tur�zm her ne kadar çabuk ve hızlı reaks�yon 
alınsa da sadece Rus pazarına endeksl� olmamalı. Bu yüzden AB �le �k�l� görüşmeler b�r an önce 
hızlandırılmalı” den�ld�.

       Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu, tur�zm sezonu önces� “2021 sezonuna da�r 
öngörü ve öner�ler” konulu b�r toplantı yaptı. Kent Konsey� Toplantı Salonu'nda pandem� 
önlemler� alınarak yüz yüze yapılan toplantıya tur operatörler�, tur�zmle �lg�l� s�v�l toplum 
örgütler� ve sektör tems�lc�ler� katıldı. Tur�zm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz modera*
törlüğündek� toplantıda sektörle �lg�l� durum tesp�t� yapılırken,2020 yılının sayılarla b�r 
özet sunumu yapıldı. Buna göre dünya tur�zm� g�b� Antalya ve Türk tur�zm� yüzde 70'ler�n 
üzer�nde tur�st ve gel�r kaybı yaşadı.

       Toplantıda 2021 yılına da�r durum tesp�t� yapılarak, hâl�hazırda rezervasyon dönem�ne 
denk gelen bugünlerde yurtdışındak� tat�l olgusu ve olası tur�zm hareket� de konuşuldu. 
Toplantıyla �lg�l� hazırlanan raporda, “Toplantımızda �nsanların b�r�nc� gündem�n�n sağlık 
olmakla b�rl�kte, ps�koloj�k olarak tat�l �ht�yaçlarının esk�ye göre çok daha arttığı tesp�t� ön-
cel�kle d�le get�r�lerek, 2020 yılından daha fazla �nsanın seyahat edeceğ� ve o yüzden b�r an 
önce g�deb�leceğ� tat�l ülkes�n� bulmaya çalıştığı gözlemlend�” den�ld�.
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 'ALMANYA'NIN BİRİNCİ GÜNDEMİ AŞILANMA’
    Antalya'nın en öneml� pazarı konumundak� Almanya, toplantıda kapsamlı olarak ele 
alındı. Raporda, Almanya �le �lg�l� şu tesp�tler yapıldı: “Avrupa'da tur�zm�n başını çeken Al-
manya'nın b�r�nc� gündem�n�n yavaş yürüyen aşılanma sürec� olduğu, ancak yaz dönem�ne 
kadar büyük ölçüde �steyenler�n aşılarını yaptırmış olacağı, dolayısı �le tat�ller�ne g�deb�le-
ceğ� bel�rt�l�rken, paskalya tat�l� �ç�n geç kalındığı ancak büyük r�z�kolar �le tat�l�n mümkün 
olunduğu, bununda Alman resm� kurumlarınca desteklenmed�ğ� kanaat� oluştu.”

       Toplantıda, pandem� sürec�nde Avrupa B�rl�ğ�'nde (AB) yaşanan sıkıntılar da görüşülür-
ken, şu değerlend�rmeler yapıldı: “Avrupa B�rl�ğ� 27 ülke �le b�rl�kte ortak hareket etmen�n�n 
zorluğunu yaşarken, b�rl�k tarafından alınan kararlar başta Avusturya, daha sonra İsveç ve
 Yunan�stan tarafından del�nmeye ve b�rçok ülken�n tat�l payını el�nden kaçırmamak �ç�n, 
b�rl�k dışındak� ülkelerle de �k�l� görüşmeler ve anlaşmalar yapması, önümüzdek� süreçten 
bu konuda yen� hamleler atılab�leceğ�n� göster�yor. Bu bağlamda öne sürülen aşı pasapor-
tu düşünces� �se Mayıs sonuna kadar ertelenmekle b�rl�kte, uygulanmasının et�k ve ekono-
m�k zorluklar �çerd�ğ� görülüyor.”

 'RUS PAZARINA ENDEKSLİ OLUNMAMALI’
       Güvenl� sağlık sert�fikası �le rak�pler�n�n b�r adım önüne geçen Türk�ye'n�n önünde AB 
yaptırımlarının durduğunun bel�rt�ld�ğ� toplantıda, aşı çalışmalarıyla �lg�l� şu tesp�tler yapıl-
dı: “Aşı pasaportu sadece bell� aşıları yaptıranların yalnızca AB ülkeler� �ç�nde seyahat�n� 
mümkün kılıyor. Türk�ye bu süreçte hamleler�n� sürerek taleb�n� yurtdışında daha kuvvetl� 
duyurmalı. Tur�zm her ne kadar çabuk ve hızlı reaks�yon alınsa da sadece Rus pazarına 
endeksl� olmamalı. Bu yüzden AB �le �k�l� görüşmeler b�r an önce hızlandırılmalı. Örneğ�n 
PCR test konusu b�r an önce netleşmel�. Örneğ�n büyük b�r tur operatörü PCR test mal�yet-
ler� yüzünden Polonya'dan aldığı Mart ayı rezervasyonlarını �ptal etmek zorunda kaldı. 
Rusya pazarında haval�manlarının artırılması ve kotanın gen�şlet�lmes� zarur� gözüküyor. 
Z�ra şu an sunulan b�rkaç haval�manı Rusya coğrafyasında oldukça kısıtlı uçuşlara �mkân 
kılıyor. Gerek B�rleş�k Arap Em�rl�kler�, gerek Mısır Rusya'dan tur�st alab�lmen�n yollarını 
arıyorlar. N�san ayında Türk kökenl� Rus tur operatörler� Antalya'ya yüzlerce tur�zmc�y� get�-
rerek öneml� b�r tanıtım atağı başlatıyorlar. Bunun doğru ve �y� kullanılması çok öneml�.”

SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ
       Tur�zm sezonu önces� Antalya'nın beklent�ler� raporda şöyle sıralandı: “Tur�zmde h�be 
ve destek konusunda hemen herkes�n hemfik�r olduğu Kısa Çalışma Ödeneğ�n�n (KÇÖ) en 
az Haz�ran ayına kadar uzatılması, z�ra hâl�hazırdak� yönetmel�ğe göre Mart ayında son kez 
ver�lecek KÇÖ ödeneğ�, �şletmeler�n b�r kısım çalışanının �şten çıkarmaya ves�le olab�l�r. 
Bununla b�rl�kte yurtdışındak� g�b� h�be ve kred� desteğ� oteller ve acenteler açısından 
kaçınılmaz b�r hal aldı. Özell�kle İng�ltere, Polonya, Almanya ve İskand�nav ülkeler� �le �k�l� 
görüşmeler�n üst düzeyde başlatılması gerek�yor. Çok mal�yetl� PCR testler� yer�ne çok daha 
ucuz ve kolay b�r şek�lde yapılab�len ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay ver�len 'hızlı 
testler�n' gündeme alınması ve olası k�l�tlenmen�n 2021 yazında bununla aşılmasının 
görüşülmes� �sabetl� olur.”

Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu Sektörde Yaşanan İst�hdam Sorununu 
Ele Aldı: Pandem� Sürec�nde Tur�zmden Kaçış Hızlandı 
(Basın Bülten� - 25.10.2021)

      Tur�zmde yaşanan �st�hdam sorunu gündem�yle toplanan Antalya Kent Konsey� Tur�zm 
Çalışma Grubu, pandem� sürec�yle b�rl�kte tur�zmden kaçışın hızlandığı, ters�ne göç sürec�n�n 
başladığı konusunda uyardı. Toplantıda Antalya'da 1.5 yıldır �şs�z kalan tur�zm emekç�ler�n�n 
seracılık, kuryel�k, emlakçılık, s�gortacılık, çağrı merkezler� g�b� alanlara yönelerek, ayakta kal-
maya çalıştığı ve çoğunun tur�zm� hayatlarından çıkardığı vurgulandı. 

       Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu, Ek�m ayı toplantısında tur�zmde yaşanan 
�st�hdam sorununu ele aldı. Tur�zm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz moderatörlüğün-
de gerçekleşt�r�len toplantıya Tur�zm Çalışma Grubu'nun üyes� olan AKTOB, ATİB, SAYD, 
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ARO, TÜRSAB g�b� STK yönet�c� ve tems�lc�ler�, tur�zm profesyoneller�, otel ve seyahat acen-
tası tems�lc�ler� katıldı. Özell�kle pandem� sürec�nden sonra daha çok su yüzüne çıkan 
tur�zmde �st�hdam konusu, tur�zm sektörünün tems�lc�ler�yle görüşüldü. Öncel�kle sorunun 
varlığı ve nedenler� üzer�ne yaşanan tecrübeler konusu masaya yatırıldı. Yaşanan ülkesel ve 
global kr�zler�n yarattığı bel�rs�zl�k ve bunun gelecekte de sektörü tehd�t edeb�lecek b�r po-
tans�yel olması dolayısıyla çalışanların sektöre güven�n� sağlayacak uzun vadel� projeks�-
yonların hayata geç�r�lmes� konusunda mutabık kalındı.

'SEKTÖRTEN KAÇIŞ PANDEMİ SÜRECİYLE HIZLANDI’
       Toplantıda Türk�ye'n�n son yıllardak� tur�st�k başarısına rağmen, çalışanların koşullarının 
aynı hızla rev�ze ed�lmemes� ve d�kkate alınmaması çalışanların sektörden uzaklaşmasına 
yol açarken, önceler� prest�jl� olan tur�zm mesleğ� son yıllarda son çare olarak görülmeye 
başladığı kayded�ld�. Çalışanların günümüz koşullarına göre çok ger�de kalan özlük hakları, 
çalışma saatler�, kar�yere da�r b�r öngörü yapılamaması, sezonluk �ş �mkânı sunması ve 
sıklıkla yaşanan kr�zlerle artan bel�rs�zl�k ortamı çalışanların tur�zmden uzaklaşmalarının en 
bel�rg�n sebepler� olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Türk tur�zm�n�n bugünlere gelmes�ndek�
 en büyük payın fedakarca çalışan tur�zm personel�n�n olduğu gerçeğ�yle, tur�zm�n gel�ş-
mes�ne paralel olarak, çalışanların mutluluklarının artması gerek�rken, her geçen yıl artan 
bel�rs�zl�kler ve b�r türlü normal hayat standartlarına get�r�lmeyen çalışma şartlarının üstü-
ne gelen pandem� sürec� �le b�rl�kte tur�zmden kaçış hızlanmış ve ters�ne göç sürec� başla-
dığı �fade ed�ld�. 

'ÇALIŞANLAR TURİZMİ HAYATLARINDAN ÇIKARDILAR’
       Toplantıda özell�kle Antalya bölges�nde 1.5yıldır �şs�z kalan tur�zm emekç�ler�n�n seracı-
lık, kuryel�k, emlakçılık, s�gortacılık, çağrı merkezler� g�b� alanlara yönelerek, ayakta kalmaya 
çalışmış ve büyük b�r kısmı tur�zm� hayatlarından çıkardığı bel�rt�ld�. Tur�zm çalışanı �ç�n en 
büyük potans�yel olan tur�zm fakülteler�nden ve yüksekokullardan mezun olan öğrenc�le-
r�n b�rçoğunun tur�zm dışı alanlara yönelmey� terc�h ett�ğ�ne �şaret ed�l�rken, bu okullara 
�lg�n�n de g�derek arttığı ve Türk tur�zm�ne büyük değerler kazandıran Balıkes�r Ün�vers�te-
s� Tur�zm Fakültes�'n�n neredeyse yen� öğrenc� bulamama noktasına geld�ğ� kayded�ld�. 
Tur�zm geçm�ş�n�n 40 yıla yaklaştığı bugünlerde tur�zm sektörü yönet�c�ler� ve �şverenler�n
bu konuya da�r b�r özeleşt�r� yapmaları ve dünya 6'ncılığına kadar yükselen Türk tur�zm�n�n
çalışanların koşulları bakımından da dünya standartlarına get�r�lmes� gerekt�ğ� vurgulandı.

        Toplantıyla �lg�l� hazırlanan raporda, tur�zm tems�lc�ler�n�n tesp�t ett�ğ� sorunlar ve ne-
denler� şöyle sıralandı:

1. Tur�zmde mav� yakalıların çalışma koşulları ve özlük hakları standardın altında kaldığı

2. Sezonların kısalığı ve önünü görememek sektörden kaçışa neden olduğu

3. Her 2 yılda b�r kr�ze maruz kalan sektöre güven duyulmadığı

4. Meslek� gel�şme ve kar�yer hedefler�nde tur�zmde b�r ışık gözükmed�ğ�

5. Enerj�, bankacılık, b�l�ş�m g�b� alanlar ön plana çıktığı

6. Gençler�n öneml� b�r bölümü yurtdışında �ş �mkânları peş�nde olduğu

7. Z kuşağının tur�zme uzak olduğu ve beklent�ler�n� karşılamadığı

8. Yabancı ülkelerden gelen ve daha ucuza çalışan personel�n sektörde çok güncel 

    olduğu

9. Gençler tur�zm� b�lm�yor, büyük b�r çoğunluğu garson olacağını zannett�ğ�

10. Ün�vers�telerde d�l eğ�t�m� tur�zm�n taleb�ne cevap veremed�ğ�

11. Balıkes�r Tur�zm meslek Yüksekokulu'na sadece 8 k�ş� kayıt yaptırdığı, belk� de kapa-

       nacağı
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12. Sektörün genel�nde; şoförlerden rehberlere, otel personeller�nden acenta çalışanı-

      na kadar b�r mağdur�yet söz konusu olduğu

13. Pandem� sonrası ters�ne göç başladığı, �nsanların köyüne döndüğü

14. D�l b�len k�ş�ler�n başka sektörlerde daha çok avantajı olduğu bel�rt�ld�.

       Antalya Kent Konsey� Tur�zm Çalışma Grubu üyes� sektör tems�lc�ler�n�n, sorunların 

çözümüne da�r öner�ler� �se raporda şu şek�lde sıralandı:

- Tur�zm çalışanlarının şartları ve özlük hakları �ved�l�kle rev�ze ed�lmel�, tur�zm sektörü-

   nün şartları d�ğer sektörler�n altında kalmamalı.

- Tur�zm sezonunun 12 ay olmasa b�le �lkbahar ve sonbaharın b�r kısmını kapsayacak 

   şek�lde 9-10 aya çek�lmes� �ç�n somut adımlar atılmalı.

- Esk�den tur�zm �mren�lecek nad�de b�r sektördü, artık bu �maj yok. B�r an önce tur�zme 

   hakett�ğ� saygınlığı kazandırmak �ç�n b�lg�lend�r�c� projeler hayata geç�r�lmel�.

- Tur�zm çalışanları �ç�n kaynak-fon oluşturulmalı. Sezonun 12 aya uzaması neredeyse 

   �mkânsız. Dünyada da bunun b�r örneğ� yok. Mass tur�zm�n en büyük hand�kabı sade-

  ce 7-8 ay �ş �mkânı yaratması. Bu mağdur�yet tur�zmden kaçışın en öneml� neden�. 

   Bunun hand�kabını g�dermek �ç�n çalışanlara 12 ay ücret garant�s� ver�lmel� ve bunun 

   �ç�n kaynak, sezonun durgun dönemler�nde �şletmeler ve devlet tarafından karşılan-

   malı.

- İşveren ve çalışan arasında karşılıklı olarak a�d�yet duygusu oluşturulmalı.

- Tur�zm çalışanı sezonluk pamuk �şç�s� g�b� görülmemel�.

- Tur�zm fakülteler� ve meslek yüksekokulları �le sektörün �şb�rl�ğ� güçlend�r�lmel� ve or-

   tak çalışmalar başlatılmalı.
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ETKİNLİKLERİMİZ

        Antalya Kent Konsey� Gençl�k ve Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa Beled�yes� �şb�rl�ğ�yle 
düzenlenen Cumhur�yet B�s�klet Turu'na yüzlerce b�s�kletl� katıldı.

        Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, Antalya B�l�m Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. İsma�l 
Yüksek'e nezaket z�yaret�nde bulundu.
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       Antalya Kent Konsey� Yürütme Kurulu, yıllardır gündemde olan Lara Kent Parkı (üstte) ve 
koruma statüsü Cumhurbaşkanı kararnames�yle değ�şt�r�len Yamansaz'a (altta) �nceleme 
gez�s� düzenled�.
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