Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma
ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu

ÖZEL İLGİ TURİZMİ
Alanya’nın “Özel İlgi Turizmi” konusunda potansiyelinin belirlenmesi için
uzman ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kent
Konseyi Turizm Çalışma grubunda bir veri merkezi oluşturulması.
ESNAF VE TÜKETİCİ PROGRAMI
Esnaf ve Tüketicilerle ilgili olarak yazılı ve görsel malzemeden oluşan bir
bilgilendirme ve bilinçlendirme uygulaması yapılması
ALANYA İMAJI
Eğlence sektörünün standartlarının yükseltilmesi
TEKNELERLE YOLCU TAŞIMACILIĞI
Teknelerle yolcu taşımacılığı uygulamasının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
için ilgili kurumlar arasında işbirliğinin arttırılması, standart belirleme,
personel müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi
konusunda çalışmalar yapılması.
ÇÖP ALMA UYGULAMASI
Mevcut uygulamada, kent içi çöp toplama saatleri ilçede konaklayan
misafirleri rahatsız edecek saatlerde yapılmaktadır. Bunun yerine kent içi
insan trafiğinin en az olduğu saatlerde yapılmasının daha faydalı olacağı
düşünülmektedir.
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM PROGRAMI
Şehir içi ulaşımındaki kalite, konfor, hız ve güvenlik hayati önemdedir.
Alanya kent içi ulaşımında kullanılan otobüs ve minibüslerde uğrak
noktalarının ifade edilme tarzı uygulamada güçlükler meydana
getirmektedir. Yön belirleme ifadelerinin yurt içi ve yurtdışında birçok
yerleşim yerinde uygulandığı gibi “hat numarası” şeklinde uygulanmasının
daha kolaylık sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca duraklarda toplu taşım
araçlarının geçiş saatlerini gösteren çizelgenin bulunmasının yararlı olacağı
öngörülmektedir.
Şehir İçi Ulaşım Programı içinde orta vadede farklı belediyelere ait toplu
taşıma araçlarının ortak ve çağdaş standartlara getirilmesi için çalışma
fazla yapılması İlçeye bütünlük ve yeni bir imaj kazandıracaktır.
Beldeler arası toplu taşımanın kaliteli ve konforlu yapılabilmesi için,
standardı olan ve engellilerin kullanımına uygun otobüslerle OkurcalarDemirtaş arasında link hattı düzenlenmesi.

Alanya, hızlı göç alan ve Turistik bir ilçe olma özelliği nedeniyle son
yıllarda Şehir içi trafik mevcut sistem yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle,
Şehir trafiğini rahatlatabilmek için trafik ışıklarında yeşil dalga sisteminin
uygulanması bir rahatlık sağlayacaktır.
Turistlere, standardı olan çift katlı otobüsler ile şehir turları düzenlenmesi.
Turistik yerlerin tanıtımının görsel ve sözlü olarak farklı dillerde yapılması
ve el broşürleri ile desteklenmesi.
RAYLI SİSTEM
Günümüzde kullanılan en çağdaş ulaşım araçlarından olan raylı sistemin,
bölgeler arası kitle turizmi ve ticaretinin olumlu etkilerini artırabilmek için,
Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan Gazipaşa havaalanı - Antalya
merkezi arasında Turistik beldeleri de içine alan güzergahların belirlenerek
hayata geçirilmesi.
YAYLA TURİZMİ
Yayla Turizmini geliştirmek için kırsal kesimlerde sapadere örneğinde
olduğu gibi yeni yerler keşfedilmeli, yöresel kimlik ve ürünlerinin ortaya
çıkarılması amacıyla desteklenmelidir.
FOTO SAFARİ
Profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları ile bölgemizin doğal
güzelliklerinin ortaya çıkarılmasını özendirici organizasyonlar
düzenlenmeli.
İlçemizin tanıtımında daha etkili olabilecek bölgelerden Turistlerin fotoğraf
çekebileceği noktalar oluşturulmalı.
Bölgemizin tanıtımı için Belgesel ve Filmler teşvik edilmelidir.
SAĞLIK TURİZMİ
Sağlık kurumu yöneticileri ve Sektör temsilcileri bir araya gelerek, sağlık
turizminde yapılması mümkün konuları belirlemek için bir komisyon
oluşturmalı ve çıkan sonuçlar tüm sektör ile paylaşılmalıdır.
KIŞ TURİZMİ

Spor Turizmi
Kışın, Futbol takımlarının kamplarını bölgemizde yapmaları için ihtiyaç olan
sahaların yapımı teşvik edilmeli ve kolaylıklar sağlanmalıdır.
İhtiyaç oranında Golf saha alanları belirlenmeli, teşvikler sağlanmalı ve
uluslararası fuarlarda ön plana çıkarılıp tanıtımı yapılmalıdır.
Akdağ, Kasım ayı sonunda başlayıp Nisan ayı ortalarına kadar devam eden
kar yağışları ile 2 m. kar kalınlığına ulaşabilme özelliği ile kış sporları için
uygun bir sahadır. Turizme açılması ile Alanya’da kış turizmine önemli
katkı sağlayacaktır.
Av sporlarında mevcut durum gözden geçirilerek, ihtiyaca göre yeni
bölgeler tespit edilerek geliştirilmeli ve uluslararası fuarlarda tanıtımı
yapılmalıdır.
Kamu ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak gelişmeleri
sağlanmalıdır.
Dağcılık fedarosyonu veya dernekleri ile bir araya gelerek, dağcılık
sporlarına uygun yeni yerler keşfedilmeli ve Turizme kazandırılmalıdır.
ÇEVRE SAĞLIĞI, DOĞAYI KORUMA ve ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU
RAPORU
1– 2007 yılı çalışma kurulu raporunda da yer alan, derelerin ıslahı ile ilgili
çalışmalar Alanya belediyesi tarafından başlatılıp çalışmaların hala devam
ettiği tarafımızdan tesbit edilmiştir.
Derelerin ıslahı konusunda DSİ ile havza bazında çalışmaların tüm alanya
için yapılması kararlılığı gündemimizde olup, takipçisi olmaya devam
edilecektir, zira Türkiye de bir ilk olan merkez ve belde belediyelerin
merkezi arıtmaya bağlanması denizlerimizin temizliği açısından önemli bir
çalışma olup, derelerin islah edilmemesi bu temizliği kirletmek demek olur
ki; deniz, güneş ve kum turizmi yapılan alanya da böyle bir durumun
turizmi baltalaması açısından asla kabul edilemez.
2- Tesis ve sahillerimizde yer alan mavi bayraklarımızın turizme hizmet
açısından getirisi olduğu düşünülerek, bilinçli, eğitimli ve istekli olan diğer
tesis ve plajlarımızda yaygınlaştırılması için, çalışmaların ivedilikle
yapılması(Türkiye 58 ülkede uygulanan mavi bayrak programında dünyada
yunanistan ve ispanyadan sonra 3.cü sıradadır) gerekmektedir.
3-Çevre kirliliği ile ilgili eğitimlerin ilkokul 1.ci ve 2.ci kademelerde
uygulanabilirliği için milli eğitim ve alçed işbirliği ile tüm okullarımızda
başlatılmasına destek verilmesi(okularımızda bulunan çevre kluplerine her

öğrencinin üye olması sağlanarak ),hatta bu konuda altso ile işbirliği
yapılarak yetişkinlerede eğitimlerin verilmesi (bu konuda alçed ve tema
gönüllü olarak hizmet vermeye hazırdır.)gerekmektedir.
4-Katı atıkların sadece Alanya merkezde değil tüm belde’lerinde
yaygınlaştırılması için altab’a desdek verilerek işlevsel hale getirilmesi
gerekmektedir.(katı atıklardan enerji üretimi ile ilgili çalışmalarda
yapılabilir)
5-Gezi ve diğer teknelerin sintine ve pis su atıklarını denize bırakmamaları
için gerekli önlemlerin alınması( bunun içinde tekne sahipleri ile olan
birebir konuşmalarımızdan anladığımız kadarıyle kirli atıkların alınması
sırasında vidanjöre verilen ücretin daha makul seviyelere çekilerek teşvik
edilmesi ) ve alınan bu atıkların doğayı kirletmeden yok edilmesi için
çalışmalara desdek verilmesi, bu konuyla ilgili eğitimlerin yerinde ve görsel
olarak yapılması gerekmektedir.
6-Su kaynaklarımızın kirletilmemesi için denetimlerin sıkça yapılması ve
su, elektrik tasarrufu konusunda çeşitli afiş, broşür hatta animasyonlarla
çocuklara, yetişkinlere ulaşılabilmesi,
7-Ormanlık ve piknik alanlarında kirlilik ve yangınlara karşı gönüllü gruplar
oluşturularak denetlenmesi ve bu konuyla ilgili eğitimin verilmesi,
8-Kent Konseyi çalışma gruplarının daha aktif olması ve tüm toplantılara
katılması açısından teşvik edici çalışmaların akedemisyenler veya
üniversitelerle birlik de araştırılması; bu tür konsey, dernek, komite,
konferans ve seminerlerin daha uygulanabilir hale getirilmesi.
9-Bölgemizde pilot olarak doğal tarım yaptığımız uğurlu köyünde daha
kapsamlı çalışmalar yaparak tüm alanya ya hizmet verilmesi.

