ALANYA KENT KONSEYİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU
05.12.2007 tarihin de Genel Kurulun onayından gecen 11 adet Çalışma grubunun oluşturdu
EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORUSorunlar
Alanya’da değişik eğitim kademelerindeki öğrenciler için gerekli olan yurt sayısı yete
Öğrenci burslarının ihtiyaçlara cevap verememesi,
Okulların giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan güvenlik sorunları,
Okullarda görülen fiziki görüntü kirliliği,
İnternet cafelerin amaç dışı kullanılması ile yaşanan sorunlar,
Sınıf mevcutlarının fazla olması ile yaşanan sorunlar,
Kantinlerinde gıda satışı ve hijyenik koşullara uyulmaması ile oluşan sorunlar,
Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ödüllendirme yetersizliği,
Velilerin eğitim yetersizliği.
Okullardaki oyun ve spor alanlarının yetersizliği, özellikle yeni yapılacak okullarda bu
Çözüm Önerileri
Acil olarak öğrencilere yönelik yurtlar ,arttırılmalıdır.
Maddi olanaktan yoksun her düzeyde okuyan öğrencilere yeteri kadar burs olanağı s
Okulun giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemleri arttırılmalıdır.
Okulların fiziki görünümlerini etkileyen badana, boya ile ilgili çalışmalarına destek olu
İnternet cafelerde gazete ve dergi bulunması zorunlu hale getirilmeli,gerekli denetim
Her bölgenin öğrencisi kendi bulunduğu okula kaydolmalı ve gerekli olan denetimler
Kantin denetimlerinde gıda güvenliğine ve hijyenik koşullara öncelik verilmeli bu kon
Başarılı öğretmen ve öğrenciler maddi ve manevi ödüllerle desteklenmelidir. Bu ödül
Veliler, alanında uzman olan akademisyenlerce bilgilendirilmelidir.
İMAR PLANLAMA KENT MOBİLYALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI GRUBU
RAPORU
SORUNLAR
Planlama
Alanya’nın son imar planının yapımı çok eski olmamasına rağmen kentin turizm , tica
Kent içinde kalan sanayinin nereye gideceği ve rezerv alanları belirlenmemiştir.
Turizm alanları ile hiç ilgilenilmemiş tam olarak bugünkü yeri dahi belirtilmemiştir. N
İl Olma Beklentisi ve Getirdikleri
İl olma beklentisi içinde olan Alanya , böyle bir olguya , kendisine yakışacak biçimde
Koordinasyon
Alanya bölgesinde kurumların alt ve üst yapılara farklı zamanlarda planlama yapmad
ÇÖZÜM ÖNERİLER
Planlama
Alanya havzası Mastır Planı ve Kent İmar Planının acilen yapılması gerekmektedir. Bo
Alanya şehir merkezi için öncelikle yapılaşması büyük oranda tamamlanan bölgelerde
İl Olma Beklentisi ve Getirdikleri Olası il sınırlarını içeren alanın mutlaka detaylı bir a
Çevre düzeni planı paralelinde nazım plan düzenlenerek , gene uzun vadeli yansıtımla
İl olması gündemde olan Alanya’ yı bu hedefe ulaşmakta , geç ve çaresiz bırakmamak
Koordinasyon
Alanya bölgesini tamamen kapsayacak ve amacı alt yapıya farklı zamanlarda planlama
ÇEVRE SAĞLIĞI, DOĞAYI KORUMA ve ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR

Alanya ve çevresinde meydana gelen çevre kirliliği,
Su kaynaklarının kirlenmesi,
Toprak kirliliğinin giderek artması,
Çevre kirliliği ile ilgili duyarlılığın(eğitim,temizlik kampanyalarında katılımın az oluşu,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çevre müdürlüğüne bağlı bir birimin Alanya'da oluşturulabilmesi için gerekli kurum
Derelerin ıslahı ve yağmur suyu giderlerine karışan kanalizasyonların ortadan kaldır
Atıkların(evsel,endüstriyel,kimyasal) geri dönüşümün Alanya beldelerinde de yaygınl
Çevre eğitiminin toplumun her kesimine ulaştırılması,okullarda öğrencilere afiş,broşü
TARİH, KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR
Alanya Kenti, Kalesi , Kulesi , Tersanesi ve kent içerisinde bulunan geleneksel sivil m
Çatalca ve diğer savaşlarda şehit düşen Alanyalılar adına ve Kaygusuz Abdal gibi Ala
Bir kent müzesinin olmayışı
Alanya kültürü, fotoğrafları ve belgelerinin toplanarak arşivlerinin tutulmamış ve bir
Özel müzelerin olmayışı
Bedesten – arasta kompleksi veya bazı tarihi alanların restorasyonlarının yapılmama
Alanya da doğmuş veya yaşamış şair , yazar ve ozanların tespit edilmemiş olması
Alanya içindeki ve çevresindeki tarihi yapıların; kullanımları ve yapı tekniklerinin han
Alanya Kalesi ve çevresindeki Arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenerek sürdürülm
Alanya kalesi ve civarına ulaşımının çok yetersiz oluşu
Yöremize özgü oyunların araştırılması ve tanıtımının yeterince yapılmaması,
Alanya'daki yerli halk ve turistler için bir şehir kütüphanesinin olmayışı, turistler için
Kent Konseyi çalışma gruplarının yaptığı toplantıların mekanın da tarihi bir bina olma
Alanya'nın il olmayışı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kent merkezinde bulunan ve daha çok yaya ulaşımına uygun bir sokak Alanya Beled
Yeni açılacak kültür-sanat sokağı ve el sanatları merkezleri gibi alanların faaliyetlerin
Şehitlerin isimlerinin de yer aldığı ve şehitleri hatırlatan bir anıtında bulunduğu bir p
Kentte bulunan geniş tarihi bir ev veya arkeolojik değerleri bulunan bir alan (Kadıpaş
Kentte bulunan geniş ve tarihi bir ev bu işlev için istimlak edilebilir . Bu ev Alanya Ka
Şehitlerin isimlerinin de yer aldığı ve şehitleri hatırlatan bir anıtında bulunduğu bir pa
Kentte bulunan geniş tarihi bir ev veya arkeolojik değerleri bulunan bir alan (Kadıpaş
Kentte bulunan geniş ve tarihi bir ev bu işlev için istimlak edilebilir . Bu ev Alanya Ka
Halka basın yoluyla özel müzelerin kurulması ile ilgili bilgiler verilerek bilhassa korum
Alanya Kalesinde bulunan Bedesten, amacına hizmet etmediği ve izinsiz uygulamalar
Hasbahçe için yapılan kentsel tasarım projesi acilen ele alınmalı , köşklerin korunmas
Alanya'nın yetiştirdiği ünlü şair,düşünür Kaygusuz Abdal'ın halk tarafından daha iyi b
Alanya müzesi ile işbirliği yapılarak kentte korumadaki restorasyonu gereken yapılar
Antalya Kaleiçi'de olduğu gibi Alanya Kalesinde de ev pansiyonculuğu özendirilmelidi
Alanya Kalesi çevresindeki Arkeolojik kazı çalışmalarının sürdürülmesi için gerekli ola
Tarihe ve Tarihi dokulara saygılı olma bilincinin sağlanması gerekmektedir.
Kentsel tarihi dokunun ve geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı broşürlerin hazırlanma

Bilhassa Alanya Kalesi ve diğer Tarihi mekanların temizliğine daha fazla önem verilm
Alanya'nın il olması için her türlü maddi, manevi yardım yapılmalıdır. TBMM.'deki tüm
Tarihi Alanya evlerinin birisi restore edilerek,kütüphane olarak kullanılabilir. Ayrıca s
Alanya'ya ait halk oyunlarının belirlenmesi - koreografisinin düzenlenmesi için ünive
Alanya Kent Konseyi'nin toplantı yapacağı mekanında restorasyonu yapılan tarihi bir
Ulaşım uzmanlarının alanda bir inceleme yapmasını sağlayarak , geçici önlem olarak
DOĞAL AFETLER ÇALIŞMA GURUBU RAPORU
SORUNLAR
Beklenilmedik anlarda ansızın meydana gelen afetlerde en önemli sorun; toplumsal
Afet öncesi hazırlıkların her an bir afete maruz kalınacakmış gibi tamamlanmamış ol
Öncelikli olarak İLÇE KRİZ MERKEZİNİN kurulmamış olması,
ALANYA RİSK HARİTASI YAPILMAMIŞTIR.
UYGULABİLİR ACİL DURUM UYGULAMA PLANI” oluşturulmamış, mevcut Sivil Savunm
ÇÖZÜMLER
İLÇE KRİZ MERKEZİNİN KURULMASI;
İlçe kriz merkezlerinde eğitilecek insanların hem ilk yardım, hem de ahlaki değerler a
Kurulacak kriz merkezi afetten etkilenmeyecek, güvenli bir bölgede en az ikisi 30 m2
İLÇE KRİZ Merkezinde; ALANYA RİSK HARİTASI YAPILMIŞ, PAFTALARA İŞLENMİŞ O
ALANYA İÇİN DERHAL “ACİL DURUM UYGULAMA PLANI” yapılmalıdır.
Donanımlı ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURULARAK UYGUN DÜZEYE GETİRİLMELİ
ALANYA’DA OLASI AFET TÜRLERİNE MÜDAHALE EDEBİLECEK
Acil durumda kesintisiz haberleşme ağı kurulmalıdır. Bu ağı besleyecek enerji (jenera
Toplumsal afet bilinci geliştirilmeli, afet dışında dijital ortamlardan ses ve görüntü ak
En kısa zamanda yukarıdaki eksiklikler giderilerek İlçe Afet Tatbikatı yapılmalıdır.
SOSYAL YARDIMLAŞMA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR
Turizm sezonu öncesi yaşanan iş amaçlı göç sorunu,
Küçük yaşta çalıştırılan sokak çocukları, madde bağımlıları, dilenciler, kap- kaç sorun
Eğitsel ve mesleki açıdan niteliksiz ebeveynler ile çocukları arasındaki iletişim eksikliğ
Sosyal hizmet eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Alanya Belediyesi bünyesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün oluşturulması,
Kadın sığınma evi,
Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı,
Yatılı sosyal hizmet kuruluşları,
Toplum merkezlerinin yaygınlaşması,
Aile Danışma Merkezleri,
Sokak çocukları rehabilitasyon merkezleri.
Gençlere yönelik meslek edindirme merkezleri,
9.

Mobil sağlık, psiko- sosyal destek ekibi

TARIM HAYVANCILIK ve HAYVAN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR
Tarım alanları amaç dışı kullanılmaktadır.
İlçe merkezinde bulunan toptancı halinin şehir içersinde trafik,mevcut alan gibi birta
İlçede yetiştiriciliği yapılan muz, avakado ve yeni dünya gibi ürünlerin gerekli tanıtım
Mevcut su kaynakları yeterince korunmamaktadır.

Şehir merkezlerinde ve beldelerdeki evcil hayvan besleyenler gerekli birimlerce kayıt
Evcil hayvan besleyenlerden yıllık belirli bir ücret alınmamaktadır.
Park ve bahçelerde evcil hayvanların kullanabileceği belirli ihtiyaç tuvalet, poşet gibi
Hayvanlara kötü davranan kişilerle ilgili müeyyidelerin olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İlçemizde hızla devam etmekte olan betonlaşma nedeniyle sayısı gün geçtikçe azalan
İlçe merkezinde bulunan toptancı hallerinin şehir dışına aktarımı yapılmalıdır.
İlçemizde yetiştirilen avakado, muz ve yenidünya gibi ürünlerin,tanıtımını sağlamak
Mümkün olduğu kadar salma sulama suyundan damlama sulama suyuna geçerek;bu
İlçemizde evcil hayvan besleyen vatandaşların sahip olduğu hayvan adeti, cinsi, aylık
İlçemizdeki park ve bahçelere evcil hayvanların gezinti sırasında tuvalet ihtiyacını gid
GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gelişmiş Ülkelerde benimsenen “yaşam boyu spor” felsefesinin ilçemiz genelinde yay
Gelişmiş Ülkelerin gelişmişliğini gösteren bir kriter de lisanslı sporcu ve tescilli Gençli
Geçerli bir spor politikasının ortaya çıkartılması ve yürütülmesi için İlçemiz coğrafyas
Mevcut spor tesislerinin bir cazibe merkezine dönüştürülmesi ve buralara gençliğin ç
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gelişmiş Ülkelerde benimsenen “yaşam boyu spor” felsefesinin ilçemiz genelinde yay
Gelişmiş Ülkelerin gelişmişliğini gösteren bir kriter de lisanslı sporcu ve tescilli Gençli
Geçerli bir spor politikasının ortaya çıkartılması ve yürütülmesi için İlçemiz coğrafyas
Mevcut spor tesislerinin bir cazibe merkezine dönüştürülmesi ve buralara gençliğin ç
SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Sorunlar
Alanya İlçe sınırları içerisinde bulunan sosyal ekonomik düzeyi düşük mahallelerdeki
Alanya İlçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında genel hijyen ağız ve diş
Alanya’da bulunan gayri sıhhi müesseselerde genel hijyen eksikliği olması
Çözüm Önerileri
Bu okullarda haftanın belirli günlerinde belediye imkanları yada çeşitli girişimlerle süt
Alanya Belediyesi Tabipliği işbirliği ile tabip odası, sağlık grup başkanlığı ve diş hekim
Bu tür işletmelerde iş yeri hekimliği şartına uygun olanlarda işyeri hekimliği uygulam
TURİZM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A. Turistleri Rahatsız Edici Davranışlar
1. Turizm Sektöründeki Çalışanların Eğitimi
Yabancı dil kursları düzenlenmeli
Müşteri İlişkileri, Turistlere Davranış Kuralları konularında Eğitim Seminerleri düzenle
Broşürler, El ilanları hazırlanmalı ve dağıtımı sağlanmalı
Eğitici Bilbord çalışmaları yapılmalı
Konu medyada ilgi çekecek seviyede işlenmelidir.
2. İnsan Kaynakları İhtiyacının Karşılanması
İşverenler hizmet içi eğitime önem vermeli
İnsan kaynakları ihtiyacı kurumsal destek alınarak çözülmelidir
3. Esnaflık Sözleşmesi
İşyeri açma sırasında belediyenin işyeri sahiplerine Esnaflık Sözleşmesi imzalatması

4. Örnek İşyerleri
Belirli dönemlerde esnaflar arasından başarılı olanlar ‘örnek işyerleri’ olarak belirlenm
5. Kusurlu İşyerleri
Bu konuda daha etkin denetim sağlanmalı, kusurlu işyerleri ve esnaflar için caydırıcı
B. Fiyat Politikası ve Etiketleme Sorunu
1. Tüm esnaf sattığı ürünleri etiketlendirmeli,
2. Farklı fiyat uygulamaları önlenmeli,
3. Müşteri şikayet hattı 181’ in yaygınlaştırılması ve duyurulması sağlanmalıdır.
C. Deniz Temizliğinde Tur tekneleri ve Yolcu Gemilerinin Rolü
1. Tur Tekneleri ve Yatlar İçin Mavi Bayrak Kampanyası
Uluslararası sertifika programının Türkiye’de ilk defa Alanya’da başlatılması önemli b
2. Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ve Kirlilikle Mücadele Kararı
Bu kapsamda belirlenen ve fikir birliğine varılan önlemlerin alınması ve etkin kontrol
D. Plajlardaki Cankurtaran ve İlkyardım Hizmetlerindeki Yetersizlikler
Bu konudaki eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürekliliğinin ALÇED, ilgili belediyeler v
E. Alanya Kalesi ve Çevresinin Temizliği Sorunu
Bu konudaki bireysel çabalar yetersiz kalmakta ve Belediye tarafından oluşturulacak
İNSAN HAKLARI VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SORUNLAR
Aile içi uyumsuzluk, şiddet, işsizlik, işyeri çalışma koşulları, insanlar üzerinde olums
Kamu Hürriyetleri, Vatandaş Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, Kişi Hak ve Hürriyetl
Verimlilik esasına dayalı üretici - satıcı – tüketici ilişkileri nasıl olmalıdır? Hak arama
Tüketici hakları ve hak arama yoları nelerdir? Alışverişlerde nelere dikkat edilmelidir?
Semt pazarlarındaki su ve tuvalet, yer, zemin, süt ürünlerinin tüketiciye sunuluşu (a
Pazar yerlerinde fiyat etiketlerinin bulunmaması,
Pazar yeri kaldırıldıktan sonra temizliğin yeterince yapılmaması.
Turizm potansiyeli yüksek olması nedeni ile Alanya mal ve hizmet sektöründe kapasi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Aile içi uyumsuzluk, şiddet, işsizlik, insanlar üzerinde olumsuz etki yapan unsurların
Kamu Hürriyetleri, Vatandaş Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, Kişi Hak ve Hürriyetl
Eğitim materyalleri derlenmeli ve eğitimin kalıcı olabilmesi için eğitim sırasında veya
Belediyeler, Esnaf Odaları, Ticaret ve Sanayi Odası ile turizm sektöründeki meslek ku
Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları alanında projeler oluşturularak, çalışmalar
Her Meslek Odası kayıtlı faal ve gayi-faal işletme listesini çıkartarak iş yeri açma ruh
Faal olmayan üyelerin kayıtları silinerek, ruhsatları iptal edilmeli
Tüketiciye mal ve hizmet satan işletmelerin bir çoğu (özellikle küçük işletmeler) ruhs
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aret , eğitim ve konut alanı talebinin çok yüksek ivmede büyümesi nedeniyle , yapılaşma al
asıl ne yönde gelişeceği planlanmamıştır. Özellikle , sahil kesiminin turizm kuşağı olarak pla
hazırlıklı olması gerekir. Alanya , Demirtaş’ tan Okurcalar’ a kadar hatta Gündoğmuş’ u da
dan yaptığı çalışmalar zaman zaman birbirleri ile çakışmakta hatta yapılan çalışmalar birkaç

ozulan plan dokusunun, ilerideki ihtiyaçlara göre yenilenmesi ve il olma potansiyelinin değe
e Kentsel Dönüşüm Projesi yapılarak bu bölgeler için 100 yıllık mastır planlarının yapılması
raştırması yapılarak , bir ilin tüm gereksinimlerinin teknik sentezi oluşturulmalıdır. Kent büt
arla kent ve çevresinin başta ana ulaşım arterleri olmak üzere devamlılık arz edecek diğer t
k için daha önceden hazırlamak gerekir. Öncelikle Alanya olası il sınırları bütünüyle ele alına
a yapan kurumların koordinasyonunu sağlanarak aynı anda alt ve üst yapılarının tesis edilm

, konuyu kapsayan seminer ve konferansların yapılamaması gibi)yeterli olmaması.
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ür ve animasyon gibi araçlarla eğitim yapılması, bu konuda anket çalışmalarına yer verilme

mimarlık örnekleri ile tarihsel kimliği bulunan önemli mekanların yeterince tanıtılamaması
nya kent tarihinde önemli yer tutan isimler ve olaylar için kentin uygun yerlerine Şehitler p
prestij kitabının olmaması
sı arkeo park ve müze evlerin oluşturulmaması
ngi amaçla kullanılırsa Alanya'ya fayda sağlayacağı hakkında teknik bir çalışma yapılmamış o
memesi, temizliğinin yeterince sağlanamaması, binaların korunmasının yetersiz kalışı

kitap satış noktalarının olmayışı,
ayışı,

iyesince belirlenmeli ve bu alanda Türk çayı-Türk kahvesi içilebilen yerler, resim ve el sana
nin sürdürülebilir hale gelebilmesi için alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi gerekir.
park veya meydan belediyece belirlenebilir. Bu konuda çalışma yapan Alsav'ın çalışmalarınd
şa Mahallesi , Hasan ağa konağı.gibi ) istimlak edilip,restorasyon ve çevre düzenlemesi yap
alesinde olabileceği gibi kale dışında bulunan sivil mimarlık örneklerinden olabilir. Belediye K
ark veya meydan belediyece belirlenebilir. Bu konuda çalışma yapan Alsav'ın çalışmalarında
şa Mahallesi , Hasan ağa konağı.gibi ) istimlak edilip,restorasyon ve çevre düzenlemesi yap
alesinde olabileceği gibi kale dışında bulunan sivil mimarlık örneklerinden olabilir. Belediye K
madaki evlere özel müze kurulması özendirilmelidir.
rın varlığı sebebiyle müstecirden geriye alınabilir. Gerekli restorasyonlar yapıldıktan sonra
sına yönelik projeler belediyece yapılmalıdır.
bilinmesi, Kent belleği merkezinde arşivlenmesi, Alanya'ya mal olması amacıyla bir parka ism
r tespit edilip,bunların röleveleri alınıp örnek yapı projeleri olarak bazı yeni yapılacak konutla
ir. Bu konuda ev sahipleriyle aydınlatıcı toplantılar yapılabilir
an maddi manevi katkılar sağlanmalı,kazılar için Üniversiteler ve Kültür Bakanlığı ile ilişkiler
ası ve bu projelerin otellerde ve turistlerin ulaşabileceği her noktada dağıtılması gerekmekt

melidir.
m milletvekillerinden ayrı ayrı en az yüzer mektup yazarak, il olma konusunda destek istenm
seyyar, fakat akşamları kilitlenmek suretiyle kapatılan standlar üretilebilir ve kentin belirli n
ersitelerin ilgili bölümlerine, konservatuvarlara çağrıda bulunulup , Kültür Bakanlığı Araştırm
Alanya evi olması daha anlamlıdır.Bu yüzden Alanya Belediyesi'nce kamulaştırılacak veya u
Damlataş park alanında biriktirme yapıldıktan sonra daha küçük çaplı toplu taşım araçları

afet bilincinin yerleşmemiş olması nedeniyle toplumun hazırlıksız yakalanması afet sırasınd
lması,

ma Müdürlüğü Planının uygulanabilirliği denenmemiştir. Afette fiilen çalışacak personel ile a

açısından eğitilmesinin sağlanmalıdır.
2 yönetim odası biri 40 m2 acil durum malzeme deposu WC mutfaktan oluşmalıdır. Afet a
OLMALI DIR.
DİR.
atör v.s. ) sistemi olmalıdır.
ktaracak sistemlerle okullarda, çok personelli işyerlerinde ve yerel basında afet eğitimi ver

nu,
ği sorunu,

kım sorunlara neden olmaktadır.
mı yapılmamaktadır.

t altına alınmamaktadır.
gerekli malzemeler bulunmamaktadır. Sorumsuz davranışlarda bulunan hayvan sahiplerine

n tarım arazileri için öncelikle; şehir plancıları ve belediyelerden duyarlı olması sağlanmalıdı
amacıyla fuar,festival, organizasyon vb reklam niteliğini taşıyan faaliyetler,gerekirse bu am
unlar ile ilgili toplantı ve seminerler yaparak halkın su kullanımı yönünde bilinçlendirilmesinin
k bakım kontrolleri, kısırlaştırma durumunu gösteren karne temin edilip, bu hayvanların ve
dermek amacıyla belirli noktalara hayvan tuvaletleri veya poşet yerleştirilmesi,hayvanların b

ygınlaştırılması ve 7’den 70’e herkesin spor yapmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun iç
ik ve Spor Kulübü sayılarının fazlalığıdır. İlçemizde lisanslı sporcu sayısının ve kulüp sayısın
sı, iklimi ve yaşam kültürü göz önünde bulundurularak ana spor branşları tespit edilmeli ve
ekilmesi ile spor kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır. Bunun için bu merkezlerde gençliğ
ygınlaştırılması ve 7’den 70’e herkesin spor yapmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun iç
ik ve Spor Kulübü sayılarının fazlalığıdır. İlçemizde lisanslı sporcu sayısının ve kulüp sayısın
sı, iklimi ve yaşam kültürü göz önünde bulundurularak ana spor branşları tespit edilmeli ve
ekilmesi ile spor kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır. Bunun için bu merkezlerde gençliğ

anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerinin sağlıklı beslenememesi.
ş sağlığı ve beslenme konularında bilgi eksikliği olması.

t dağıtımının yapılması.
mleri odasının katılımı ile belirtilen konularda periyodik eğitimlerin verilmesi.
masının teşvik ve kontrol edilmesi, işyeri hekimi bulundurmak zorunda olmayan işletmelere g

enmeli

ve bu sözleşme kapsamında yerli-yabancı tüm müşterilere ve özellikle turistlere karşı davra

meli ve ödüllendirilmelidir.
önlemler alınmalı, bunlara uymayan ve özellikle turistleri rahatsız edip çığırtkanlıktan ceza

ir adım olacaktır.
ün sürekli sağlanması önemli katkılar sağlayacaktır
ve kuruluşlarca sağlanması gerekli görülmektedir.
bir temizlik kadrosuna (personel) ihtiyaç bulunmaktadır.

uz etki yapan unsurların artması
eri, Anayasal Haklar, Tabiî Haklar nelerdir? Bu hakların ihlalleri halinde nerelere ve nasıl ba
yol ve mercileri nelerdir? Konuları hakkında bilgi eksikliği.
? Konularında yabancılara yönelik gerek yerli gerekse Turistlere gerekli bilgilerin aktarılmas
çıkta satış ve denetim yetersizliği)

itesinin üstünde aynı amaçlı işyerlerine sahiptir. Bu anlamda bir kent planlamasının olmayış
giderilmesi (gürültü kirliliği, çevre kirliliği, hasta ve çocuk hakları, özürlü hakları, kadın hak
eri, Anayasal Haklar konularında halkı bilgilendirecek temel eğitimlerin verilmesi gerekir.
sonrasında katılımcılara dağıtılacak broşür veya kitapçıklar hazırlanmalıdır.
uruluşları bir bütçe oluşturmalıdırlar.
ın başlatılmalıdır.
satı vermiş yerel yönetimlerle mutabık kalınan gerçek işletmelerin belirlenmesi gerekmekte
satlarında yer almayan ürünleri de sattıkları belirlenmiştir. Bunun denetimlerle engellenmes

anları projeksiyon değerlerini kısa zamanda aşmıştır. Öncelikle konut ve ticaret sektörlerine
anlanması gerekmektedir. Mevcutta sahil kesimindeki yapılaşmaların bir bölümü turizm dışı
içine alacak ve hatta daha da genişleyebilecek biçimde tüm etkileşim alanları ile birlikte pl
tekrar edilmektedir. Bu da uygulamaların uzamasına , zaman ve para kaybına , çevre ve g

rlendirilmesi gerekçesiyle , Alanya’nın etkileşim çevresiyle birlikte , tüm ölçeklerdeki planla
gerekmektedir
tünü kapsamında hatta etkileşim alanı içinde bulunan diğer yerleşim merkezlerini de içerece
eknik ve sosyal alt yapı sistemleri belirlenmelidir. Nazım plan safhasında , iskân alanlarının
arak planlanmalıdır. Tarihiyle , doğasıyla , eğitim , ticaret ve turizm kapasitesiyle Alanya’ nı
mesi ve bu sayede iş , zaman , kirlilik ve büyük ölçüde maddi zararların önlenmesi sağlayac

esi.Bilgilerinize arz ederiz.

parkı – anıtı veya temalı parkların olmayışı.

olması

atları ile uğraşanların çalışacağı mekanlar , yazarların belirli günlerde kitap tanıtımı ve imza
an , tarihi kaynaklar ve bu konuda araştırma yapan araştırmacılardan yararlanılabilir. Seyi
pıldıktan sonra Kent müzesi olarak kullanılabilir.
Kültür Müdürlüğünce vatandaşlardan, anında bilgisayar ortamında taratılıp geriye iade edilm
an , tarihi kaynaklar ve bu konuda araştırma yapan araştırmacılardan yararlanılabilir. Seyir
pıldıktan sonra Kent müzesi olarak kullanılabilir.
Kültür Müdürlüğünce vatandaşlardan, anında bilgisayar ortamında taratılıp geriye iade edilm
amacına uygun olarak Alanya kültürüne ve sanatına uygun bir mekan haline getirilebilir.
smi verilerek,bir anıtının dikilmesi .Uygun parkların Alanya Belediyesince tespit edilmesi, anıt
arda kullanılabilir.

sürdürülmelidir.
edir.

Avrupa Birliğinden destek sağlanabilir.

melidir.
noktalarına yerleştirilebilir.
ma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden yararlanılabilir.
uzun süreliğine kiralanacak, Korunması gerekli sivil mimarlık örneklerinden biri restore edile
ile ziyaretçi taşıma işlemi yapılabilir.Ayrıca alternatif bir toplu taşıma aracı (Meyilli tren , te

da ve sonrasında can ve mal kaybını artırmaktadır.

fet yönetimi personeli belirlenerek, fiili çalışma yapılmamıştır. Koordinasyonun kurulmamış

anında kontrol - komuta merkezi ve acil durum müdahale personeli ve ekibinin toplanma y

ilmelidir. Gerekli projeksiyon - ses sistemi ve eğitim araçları derhal temin edilmelidir. Bu k

e gerekli işlemler uygulanmamaktadır.

ır.
maçlı broşür, tanıtım dergileri oluşturulmalıdır.
n sağlanmalıdır.
sahiplerinin Belediye’nin ilgili müdürlüğünde liste halinde kayıt altına alınma, yıllık bir bakım
bakım ve eğitiminde uzmanlaşmış kişiler ve veterinerlerin de desteği ile hayvan sahiplerini

çin halka açık spor alanlarının daha etkin kullanılması, bulunmayan yerlerde yenilerinin yap
ın arttırılması gerekmektedir. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükle
bu alanlarda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
ğin ilgi alanlarına yönelik kurslar açılmalı, kafeler yapılmalı, ve her birinde içlerinde bilgisay
çin halka açık spor alanlarının daha etkin kullanılması, bulunmayan yerlerde yenilerinin yap
ın arttırılması gerekmektedir. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükle
bu alanlarda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
ğin ilgi alanlarına yönelik kurslar açılmalı, kafeler yapılmalı, ve her birinde içlerinde bilgisay

gerekli eğitimlerin ortaklaşa verilmesi.

anış kurallarının, mesleki etik kurallarının yer alması ve uygulanması sağlanmalıdır.

alan işyerleri gerektiğinde teşhir edilmelidir.

aşvurulur? Gibi konularda bilgilerin yetersiz oluşu.
ındaki eksiklikler

şı ciddi sorunlar yaratmaktadır.
kları, yaşlı hakları vs. gibi sosyal boyutu olan olumsuzluklar tespit edilerek Konsey yapılanm

edir
si gerekir.

e yer açılması için yerel yönetimlerce acil çare olarak , defalarca birbirinden kopuk imar plan
faaliyet gösterse de planda , turizm amaçlı düzenleme yapılarak ileride turizm tesisi dönüş
lanlanmalıdır. Yeni gelecek kurum ve sektörlere önceden uygun yerler aranmalı, bunlar birb
örüntü kirliliğine yol açmaktadır.

rının acilen ele alınması gerekmektedir.
ek , uzun vadede işlevini devam ettirebilecek ( 50 yıllık projeksiyonu kaldırabilecek ) bir çev
ve diğer sektörlerin nihai biçimine ve yoğunluklarına karar verilmelidir. Nazım plandan gele
n örnek bir dünya kenti olması için planının , ulusal bir yarışma ile elde edilmesi daha isabe
cak acilen Alt Yapı Koordinasyon Merkezi kurulması ve faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

günü yapabilecekleri ,Türk Müziği icra edilen ve yörük kültürünü yaşatan mekanların yapılm
r Terası, Hacet meydanı gibi alanlar bu konu da değerlendirilebilir.
mesi şartıyla eski fotoğraflar ve belgeler bir kampanya ile toplanıp yayınlanabilir.
r Terası, Hacet meydanı gibi alanlar bu konu da değerlendirilebilir.
mesi şartıyla eski fotoğraflar ve belgeler bir kampanya ile toplanıp yayınlanabilir.

ıt şekli bir yarışma ile belirlenmeli. Bir araştırma komisyonu kurularak Alanya'da doğmuş şa

erek kullanılabilir.
leferik v.s) konusunda da araştırmalar yapılmalıdır.

ştır.

yeri olarak kullanılmalıdır.

konuda birikimi olan yerel kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılarak afet bilinci yaygınlaş

m ücreti alınarak, bu ücretin hayvan barınaklarının giderleri için kullanılması sağlanmalıdır.
bilinçlendirme ve yönlendirme niteliği taşıyan seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi gerekm

ılması, bu alanlarda halka spor yaptıracak çalıştırıcıların belirli saatlerde görevlendirilmesi v
erinin ortak çalışması ile en önemli sporcu kaynağı olan okulların bünyelerinde tescilli gençli
yar, internet, kütüphane gibi gençlerin kullanabileceği alanlar yaratılmalıdır.
ılması, bu alanlarda halka spor yaptıracak çalıştırıcıların belirli saatlerde görevlendirilmesi v
erinin ortak çalışması ile en önemli sporcu kaynağı olan okulların bünyelerinde tescilli gençli
yar, internet, kütüphane gibi gençlerin kullanabileceği alanlar yaratılmalıdır.

ası içerisinde oluşturulacak (Eğitim, İnsan Kaynakları, Psikolojik destek vs. gibi) DESTEK Bİ

nı ilaveleri , değişiklik ve yenileme müdahaleleri yapılmış , dolayısıyla planın işlevi bozulmuş
şümü yapmak isteyen yatırımcıya zemin hazırlamak gerekmektedir.
biriyle ilişkilendirilmelidir.

vre düzeni planı yapılmalıdır.
en kararlar paralelinde uygulama planları da tüm detayı ile kesinleştirilmelidir. Özellikli alan
etli olacaktır.

ması veya mevcut dükkanların bu yönde değiştirilmesi bu konuda anket çalışmasının yapıl

airler, ozanlar araştırılabilir ve tespit edilen bu isimler bir kitapçıkta yayınlanabilir.

ştırılmalıdır.

mektedir.

ve bu etkinliklerin basın aracılığı ile duyurulması uygun olacaktır.
ik ve spor kulüpleri kurulması sağlanmalıdır. Kurulan bu kulüplere malzeme ve tesis yönünd

ve bu etkinliklerin basın aracılığı ile duyurulması uygun olacaktır.
ik ve spor kulüpleri kurulması sağlanmalıdır. Kurulan bu kulüplere malzeme ve tesis yönünd

İRİMLERİ kanalıyla katkı sağlamak.

üdahaleleri yapılmış , dolayısıyla planın işlevi bozulmuştur.

nları da tüm detayı ile kesinleştirilmelidir. Özellikli alanların kentsel tasarımı yapılmalıdır.

önde değiştirilmesi bu konuda anket çalışmasının yapılarak proje bazında kolaylıklar sağlan

malıdır. Kurulan bu kulüplere malzeme ve tesis yönünden yardım yapılmalı ve faaliyetlerini

malıdır. Kurulan bu kulüplere malzeme ve tesis yönünden yardım yapılmalı ve faaliyetlerini

