
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ALANYA KENT KONSEY İ  
 

ÇALI ŞMA RAPORU 
 



 
Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, kent konseyinin saygıdeğer kent 

konseyi üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ile selamlıyorum.  
 

Kent konseyi yönetmeliğinde yapılan değişikler nedeniyle kent konseyi genel kurulu 
Eylül 2009 da toplanarak yeni yürütme kurulunu oluşturmuştu. Yeni kurulumuz eylül ayından 
beri görevinin başındadır. Yine ilgili yönetmelik gereğince her yılın ocak ve eylül aylarında 
genel kurul yapılması gerekiyor. Bugün buraya yönetmelik hükümlerince genel kurulumuzu 
yapmak için toplanmış bulunuyoruz. 
 

Değerli üyeler, 
 
Kent konseyleri belediyeler kanununa istinaden oluşturulmuş gönüllü sivil toplum 

örgütlenmesidir. Sahip olduğu misyon nedeniyle ilgili şehirde gerek kamu gerekse özel 
sektörden tüm toplum kesimlerini temsil ettiği için bir şemsiye görevi görmektedir. Kent 
konseyinin amacı halkın demokratik katılımını sağlayarak yerel yönetimleri yönlendirmek, 
onların faaliyetlerini dolaylı olarak denetlemek ve şehri daha yaşanabilir hale getirmektir. Bu 
amaçlar doğrultusunda Eylül 2009’da yola çıkan Alanya kent konseyi ve yürütme kurulu 
birçok alanda önemli çalışmalara imza atmıştır.  
 

 
Kent konseyi yürütme kurulu, meclislerimiz ve çalışma gruplarımız bundan sonraki 

süreçte Alanya için güzel projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kent konseyi 
çalışmalarında özveride bulunan tüm üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
 

 
Bu bağlamda kent konseyinin yapmış olduğu çalışmalardan sizlere bahsetmek 

istiyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu 2009-2010 Faaliy etleri 
 

• Yürütme kurulu ilk toplantısında verimli olarak çalışmayan çalışma gruplarının 
yeniden yapılandırılması üzerinde durmuştur. Bu bağlamda 14 olan çalışma grubu 
sayısı revize edilmiş, grup sayısı 7 ye düşürülmüştür.  
 

• Kent konseyi çalışma yönergesi oluşturulmuştur.  
 

• Engelsizler Meclisi, gençlik meclisi ve kadın meclisi kurulmuştur.  
 

• Kadın ve gençlik meclislerinin çalışma yönergeleri hazırlanmış ve gerekli revizyonları 
yapılmıştır.  
 

• Ekim ayının ikinci haftası çevre festivali yapılması ile ilgili proje hazırlanmıştır. 
 

• Alanya’nın 12 yıldızlı şehir yapılabilmesi için proje hazırlanmıştır. 
 

• Küresel ısınma ile ilgili Alanya İşletme Fakültesi ve Kent Konseyi’nin ortak olduğu bir 
çalışma yapılmıştır. Çevre eğitimi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İşletme Fakültesi 
ve Kent Konseyi’nin ortak bir protokol imzalamıştır. Bu bağlamda öğrencilerin daha 
duyarlı çevre dostu olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.  
 

• İskele caddesi üzerindeki sokakların peyzaj açısından düzenlenerek, şehri gezmeye 
gelenlerin fotoğraf çekebileceği mekânlar yaratılması hususunda çalışma yapılmıştır. 
 

• Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurlunu ziyareti 
etmiş olup konsey ve meclisin yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirme çalışması 
yapılmıştır.  
 

• Bilindiği gibi Kent Konseyleri Yönetmeliğine göre yürütme kurulunda sadece Kadın ve 
Gençlik Meclisi doğal üye kabul edilmektedir. Kent Konseyleri bünyesinde kurulan 
diğer tüm meclislerin kent konseyi yürütme kurulu doğal üyesi kabul edilmesi 
amacıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması talebinin İçişleri Bakanlığı’na 
gönderilmesi çalışması yapılmıştır.  
 

• 3 Aralık Dünya Engelliler gününe tüm yürütme kurulları olarak aktif katılım 
sağlanmıştır. 

 
• Alanya’ya has Oba, Hacıbekri ve  Hasbahçe zeybeği gibi halkoyunlarının yeni stil ve 

koreografiye  göre ele alınarak aslına uygun oynanmasının sağlanmasıyla ilgili Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda çalışma yapması konusunda girişimlerde 
bulunulmuştur.  
 

• Alanya’da yaşayan engelli vatandaşların ve tatil amaçlı gelen misafirlerin beldeler 
arasında seyahat edebilmeleri için, standardı olan ve engellilerin kullanımına uygun 
otobüslerle Okurcalar-Demirtaş arasında bir link hattı düzenlenmesiyle ilgili 
girişimlerde bulunulmuştur.  



 
• Turistik yerlerin tanıtımı amacıyla turistlere yönelik standardı olan, üzeri açık çift katlı 

otobüsler dizayn edilerek şehir turları düzenlenmesinin, bu otobüslerde farklı dillerde 
görsel ve sözlü olarak turistik yerlerin tanıtılmasının ve el broşürleri dağıtılmasının 
sağlanmasını konusunda girişimlerde bulunulmuştur.  
 

• Deniz kirliliğinin önlenmesi, teknelerle ilgili gelen şikayetlerin ortadan kaldırılması için 
teknelerdeki çöplerin belediye çöp kamyonlarının geçtiği saatlerde dışarı 
çıkartılmasının sağlanmasıyla ilgili girişimlerde bulunulmuştur.  
 

• Turizm sezonunda yaşanan denizlerdeki boğulma şikayetlerini önlemek için Mavi 
Bayraklı olmayan tesis ve plajlarda da cankurtaran bulundurulması hususunda 
girişimlerde bulunulmuştur.  
 

• Engellilerin sorunlarına daha yakın olmak, onların ihtiyaçlarını bilmek ve en etkili 
yardımı yapabilmek için bir pilot bölge belirlenerek bu bölgede Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve özel rehabilitasyon merkezlerinin de yardımıyla 
engellilere yönelik bir envanter çalışmasının yapılması konusunda girişimlerde 
bulunulmuştur.  
 

• Engelli çocukların diğer öğrencilerle kaynaşmalarının sağlanması, öğrenciler arasında 
paylaşımcılığın ve bilinçlendirmenin arttırılması açısından 2010-2011 eğitim öğretim 
yılında okullarda engelliler hakkında eğitim seminerleri yapılmasının sağlanmasını 
konusunda girişimlerde bulunulmuştur.  
 

• İlçe genelindeki kamu kurum ve kuruluş binası, tesis ve yerleşkelerine engelli 
vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, onları bağımsızlaştırmak için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili girişimlerde bulunulmuştur.  
 

 
• Alanya’da özel ilgili turizminin geliştirilmesi, 

 

• Gazipaşa-Antalya hattında raylı sistemin ulaşım sistemine entegre edilmesi, 
 

• Sağlık turizmi konusunda bölgenin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, 
 

• Turizmin 12 aya yayılması için gerekli çalışmaların yapılması ve bu konuda yapılan 
çalışmaların desteklenmesi, 
 

• Turizme alternatif olarak üniversitenin hayata geçirilmesi konusunda gerek mevcut 
okulların geliştirilmesi, gerekse yenilerinin açılması konusunda gerekli desteğin 
sağlanması, 

 
 
 
 
 
 
 
 



Engelsiz Kent Meclisi 2010 Yılı Faaliyetleri 
 

• Genel Kurul neticesinde Yürütme Kuruluna seçilen 8 kişilik Yürütme Kurulu üyeleri  
Alanya İlçe genelinde başta İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Ticaret v 
Sanayi Odası Başkanı, Medya Kuruluşları ziyaret edilerek gerekli tanıtımlar yapılmış 
ve çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 
 

• Alanya Yerel Televizyonlarından Kanal A televizyonunda Engelliler Meclisi Yürütme 
Kurulu üyelerinin katılımıyla prime-time kuşağı programına katılım sağlanmıştır. 
Programda Engelliler Meclisi Yürütme Kurulunun tanıtımı, amacı ve faaliyetleri ile 
birlikte Yürütme Kurulunca hazırlanacak projeler hakkında bilgiler verilmiştir. 
 

• 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” etkinlikleri Alanya İlçesinde 
ilk defa kapsamlı olarak kutlanmıştır. İlk olarak 10 Mayıs tarihinde Atatürk Anıtında 
açılış töreni düzenlenmiş ve kortej yürüyüşü yapılmıştır. Hafta içerisinde engellilerin 
ücretsiz olarak istifade etmesi amacıyla Bowling salonunda etkinlikler yapılmış ve 
ayrıca Yunus Gösteri Merkezinde yine engellilere dönük olarak ücretsiz gösteriler 
sunulmuştur. Alanya Belgesel Filmler Festivali çerçevesinde engellilerin de bu 
festivale katılımları sağlanmıştır. Hafta etkinlikleri 14 Mayıs tarihinde İskele Meydanı 
şelale mevkiinde düzenlenen Açık Hava Müzik Dinletisi ile sona ermiştir. 
 

• 3 Aralık Dünya Engelliler günü için tüm kurumların katılımı ile İskele Meydanında 
şenlik düzenlenmiş ve yoğun katılım gerçekleşmiştir. 

•  
• Engelsiz Kent Meclisinin başvuru doğrultusunda, Alanya Belediyesi tarafından 

Damlataş mahallesinde engelsiz park açılışı yapılmış ve halkın kullanımına 
sunulmuştur. 

•  
• Alanya Belediye Meclisi tarafından kentin fiziki şartlarının engelli vatandaşlara uygun 

hale getirilebilmesi için geniş kapsamlı bir yönetmelik hazırlanmış ve oy birliği ile 
yürürlüğe girmiştir.  
 

• Engelliler Meclisi’nin halen devam ettirdiği çalışmalardan bazıları şunlardır:  
 

• İstihdam projesi,  
 

• Örnek engelsiz mahalle uygulaması,  
 

• Engelsiz Plaj,  
 

• Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı,  
 

• Pediatrik lokomat cihazı alınması,  
 

• Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışarak, 
geri dönüşüm projesinden engelli derneklerine finansman desteği sağlanması,  



 

• Hercules Engelsiz Dünya Ödülleri,  
 

• Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli okullarda eğitim çalışmalarının yapılması, 
 

• Alanya’da yaşayan tüm engellilerin tek bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için bir 
envanter çalışması yapılması, 

 
 

• Engelliler Meclisi bünyesinde gönüllü çalışma grupları oluşturulması. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi 2010 Yılı Faaliye tleri 
 

• Çeşitli basın kuruluşları aracılığıyla kadın meclisi hakkında bilgilendirme programları 
yapılmıştır.  
 

• Kadın meclisi çalışmaları hakkında işbirliği içerisinde bulunulan kurum ziyaretleri 
yapılmıştır.  
 

• 25 Kasım 2010 günü Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü nedeniyle şiddeti 
kınayan bildiri yayınlanmıştır. Bu günler kapsamında bir okulda “Kadınların ve 
Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesi” konulu bir panel yapılmıştır.  
 

• 5 Aralık 2010 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi nedeniyle 
çeşitli etkinlikler yapılmıştır.  
 

• 8 Aralık 2010 tarihinde Seçilmiş Kadınlar Konuşuyor adlı bir panel düzenlenmiştir. 
Konusunda uzman seçilmiş çeşitli kadınların katıldığı panel 200 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.  
 

• 8 Mart 2010 dünya kadınlar günü nedeniyle Alanya’nın tek kadın muhtarı 
(Saraybeleni Mahallesi) Seher YAMAN ile görüşülüp mahallesinde ikamet eden 
kadınlarla bir dizi etkinlik yapılmasına karar verilmiştir. 55 kadınla Alanya Kalesi, Kızıl 
Kule, Damlataş ve Dim Mağaraları gezilmiş ve gezilen bu tarihi yerler hakkında 
bilgiler verilmiştir. Anıt önünde yapılan çelenk törenine katılınmıştır. Aynı günde İskele 
meydanında şelale önünde 35 kadının katılımıyla gerçekleştirilen ‘El Emeği Göz Nuru 
‘ sergisi açılmıştır.  
 

• 19 Nisan 2010 tarihinde ALTSO konferans salonunda ‘Kadının Ruh Sağlığı’ konulu 
konferans düzenlenmiştir. Konferansa konuşmacı olarak Doç. Dr. Şafak NAKAJİMA 
katılmıştır. 
 

• 25 Nisan 2010 tarihinde Tophane şenlikleri yapılmıştır.  
 

• 27 Nisan 2010 tarihinde Oğuz Tunç ile Tiyatroda Kadının yeri ve Alanya’da Kadınlar 
İçin Neler Yapılabilir konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.  
 

• 07 Mayıs 2010 tarihinde DYO sponsorluğunda Alanya Belediyesi, ALTSO, Kent 
Konseyi Kadın Meclisi çalışma gruplarının birlikte organize ettiği Avrupa Günü ve 
Haftası etkinliği’ Anadolu Güneşinden Avrupa Yıldızlarına Selam ‘ temalı 
organizasyon gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Nurhan ÖZCAN yönetimindeki koro 9. 
Senfoniyi seslendirmiştir. Proje koordinatörü Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi 
Esma CİVCİR yönetimindeki yerli ve yabancı uyruklu 20 kişilik ressam ekibi 10X1.80 
ebadında tuval üzerine serbest resim çalışması yapmıştır. Yapılan resim çalışması 1 
hafta boyunca Alanya Kültür Merkezinde sergilenmiştir. Resim çalışması Strazburgda 
sergilenecek olup pul vb tanıtım materyalleri basılacaktır.  
 

• 12 Mayıs 2010 tarihinde Esnaf Kefalet kooperatifi konferans salonunda Çocuğun 
Cinsel İstismarı konulu sunum Av. Halime Şenli BİLGİN ve Alanya Toplum Merkezi 
Müdürü – Kadın Meclisi Başkanı Sevgi ABACI EKER tarafından sunulmuştur. 



 
• 16 Mayıs 2010 tarihinde Sapadere Köyünde İpek böcekçiliği ve dokumacılığı üzerine 

bilgi almak amacıyla gezi düzenlenmiştir. Yapılan geziye 30 kişi katılmıştır.   
 

• 29-30-31 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 10 . Uluslarası Alanya Turizm ve 
Sanat Festivalinde meclis üyeleri stant açarak yer almış el emeği ürünlerini 
sergilemiştir.  
 

• 12 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen 10. Oba Portakal Festivaline meclis üyeleri 
stant açarak yer almış el emeği ürünlerini sergilemiştir. 
 

• 27 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen Mahmutlar Turizm ve Sanat Festivaline 
meclis üyeleri stant açarak yer almış el emeği ürünlerini sergilemiştir. 

 

• Kadınlar için ücretsiz düzenlenecek dil kurslarının planlaması yapılmıştır. Kursların 
önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi beklenmektedir.  
 

• Meslek edindirme ve beceri kazandırma çalışma grubu ‘Pazar Yeri Açılması’ projesi 
hazırlanacaktır. 
 

• Ev içi kadın el emeğinin üretime dönüştürülmesi konusunda gerekli projeler 
hazırlanacaktır. 
 

• Anketler düzenlenerek kadınların sosyal, ekonomik ve demografik durumları 
öğrenilecektir. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2010 Yılı Faali yetleri 
 

• Çeşitli basın kuruluşları aracılığıyla gençlik meclisi hakkında bilgilendirme programları 
yapılmıştır.  
 

• Gençlik meclisinin faaliyetleri ve çalışmaları konusunda işbirliği içerisinde olunacak 
kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.  
 

• Engelli gençlerin kent yaşamına daha aktif katılımını sağlamak amacıyla 3 ülke ve 7 
ortakça yürütülen AB projesine ortak olunmuştur. Proje devam etmektedir. 
 

• Üniversite sınavıyla ilgili öğrencileri ve gençleri bilgilendirmek amacıyla alanında 
uzman konuklar ile Alanya Kültür Merkezinde gündüz öğrenciler akşam da veliler ile 
bir etkinlik düzenlenmiştir.  
 

• Nevruz etkinlikleri çerçevesinde ağaç dikim kampanyası çerçevesinde fidan dikimi 
yapılmıştır.  
 

• Tophane şenliklerinde gençlik meclisi adına bir stant açılmış ve meclis tanıtılmıştır. 
Unutulmuş tarihi oyunlar sergilenmiş ve gençlerin tophane şenliklerine katılımı 
sağlanmıştır.  
 

• Finansal bilinç paramı yönetebiliyorum adlı proje kapsamında yürütme kurulu üyesi 
eğitim almış ve bu eğitim kapsamında Alanya’da lise seviyesinde okullarda 
bilinçlendirme toplantılarına devam etmektedir. Bu proje de DPT, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, Habitat için Gençlik Derneği, Vize Europe Türkiye ve üye 
bankaların katılımı ile yapılmaktadır.  
 

• AB günü kutlamalarında gençlik meclisi yer almış ve oluşturulan koroda AB marşı 
okunmuştur.  
 

• Gençlik meclisi olarak cezaevindeki çocuklar için bir oyuncak yardımı kampanyası 
başlatılmış ve toplanan oyuncaklar cezaevindeki çocuklara dağıtılmıştır.  
 

• Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu Ankara temasları yapılmıştır. Olağan 
genel kurul için Antalya’dan katılan 3 üyenin 2’si Alanya gençlik meclisindendir. 
Mecliste grubu bulunan siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve uluslar arası 
kuruluşların Türkiye temsilcileri ile gençlik meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler 
verilmiştir.   
 

• Dünya çevre günü etkinleri çerçevesinde stant açılmış, gençlik meclisi baskılı tişörtler 
ve şapkalar konuklara dağıtılmıştır.  
 

• TED koleji tarafından organize edilen Turizmin Gençler üzerindeki Etkileri konulu 
münazara grubuna öğrencilerine seminer verilmiştir.  



Alanya Kent Konseyi Tarih, Kültür ve Sanat Çalı şma Grubu 2010 Yılı Faaliyetleri ve 
Önerileri  

 
• Kültür-Sanat Sokağı: Alanya Kenti, Kalesi, Kulesi, Tersanesi ve kent içerisinde 

bulunan geleneksel sivil mimarlık örnekleri ile tarihsel kimliği bulunan önemli bir 
turizm kentidir. Bu tarihsel kimliğini ön plana çıkarabilmek için Kültür Varlıklarının 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile birlikte somut olmayan gelenek ve 
göreneklerin de kentin uygun bir yerinde sergilenmesi, gerek yurt içinden gelen, 
gerekse bizim kültürümüze yabancı yurt dışından gelen konuklara Alanya ve Türk 
kültürünü yansıtacak uygulamaların yapılabilmesi amacıyla, örneğin Barselona’daki 
gibi Rıhtıma veya başka bir yere bir Kültür-Sanat sokağı oluşturulması gereklidir.  
 

• Anıtlar: Çatalca ve diğer savaşlarda şehit düşen Alanyalılar adına veya Kaygusuz 
Abdal gibi Alanya kent tarihinde önemli yer tutan isimler ve olaylar için kentin uygun 
yerlerine Şehitler parkı – anıtı veya Kaygusuz Abdal gibi temalı parkların yapılması 
gereklidir. 
 

• Kent Müzesi: Her kentin vazgeçilmezi olan ve ülkemizde birçok kentte örnekleri 
bulunan Alanya'nın tarihini anlatan bir kent müzesi açılması için yapılan çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. 
 

• Kent Belleği Merkezi: Alanya'nın eski fotoğraf ve belgelerinin toplanarak arşivlenmesi, 
sözlü kaynakların derlenmesi ve prestij kitabının hazırlanması için eldeki belgelere 
yenileri eklenerek Kent Belleği Merkezi açılması gerekmektedir. 
 

• Bedesten – Arasta kompleksi veya bazı tarihi alanların restorasyonlarının yapılması 
arkeo park ve müze evlerin oluşturulması: Alanya merkezi ve Alanya Kalesi’ndeki 
restorasyonlara ilave olarak Alanya Kalesinde bulunan Bedesten'in eski fonksiyonuna 
uygun duruma getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılarak, Alanya Kalesi 
kültürünü ortaya koyacak şekilde, yeniden düzenlenmesi gereklidir. 
 

• Sugözü köşkü, Hasbahçe köşkleri, Sugözü hamamı, Kızlarpınarı Han ve çeşmesinin 
restorasyonları ve çevre düzenlemelerinin yaptırılarak, bu alanlarda Alanya Kültürüne 
özgü uygulamaların yapılması (müze evler) gereklidir 
 

• Yaşayarak Koruma: Alanya Kalesi halen içerisinde oturulan Anadolu da en iyi koruna 
gelmiş kalelerden birisidir. Koruma amaçlı İmar planı doğrultusunda Alanya Kalesinde 
ev pansiyonculuğunun özendirilmesi gerekmektedir. Alanya Kalesi'nde yapılacak her 
türlü iyileştirme ve bilinçlendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi, Kalede yapılacak 
bu iyileştirmelerin yavaş yavaş kent bütününe geçişi ve aynı faaliyetlerin kent 
bütününe dağılımının sağlanması gerekmektedir. Alanya Kalesi ve çevresindeki 
Arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenerek sürdürülmesi gerekmektedir. Alanya 
Kalesi ve çevresinin temizliğine önem verilmesi gerekmektedir. 
 

• Alanya Kalesi Ulaşım Sorunu: İçerisinde birçok anıt yapıyı barındıran Alanya 
Kalesinde özellikle yaz aylarında, çok sayıda tur otobüsü, turistleri iç kaleye kadar 
çıkarmaktadır. Bu durum hem trafik sıkışıklığına hem de çevre kirliliğine yol açmakta, 
anıt yapılara zarar vermektedir. Yapılması düşünülen yer teleferiğinin yapımı için 
yapılan çalışmalar hızlandırılmalıdır.  



Alanya Kent Konseyi Turizm Çalı şma Grubu 2010 Yılı Faaliyetleri ve Önerileri  
 

• Teknelerle Yolcu Taşımacılığı/Çevre Kirliliği: 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. Bu konuda Alanya 
Kaymakamlığı önderliğinde komisyon kurulup, gerekli adımlar atılarak somut sonuç 
alınmıştır. Başta Sn. Kaymakamımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederiz.   
 

• 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. Bu konuda Alanya 
Belediyesi tarafından gerekli çalışmalar yapılmış olup, büyük ölçüde uygulamaya 
geçilmiştir. 
 

• Beldeler arası toplu taşımanın kaliteli ve konforlu yapılabilmesi için, standardı olan ve 
engellilerin kullanımına uygun otobüslerle Okurcalar-Demirtaş arasında link hattı 
düzenlenmesi.  
 

• Alanya, Turistik bir ilçe olması nedeniyle son yıllarda hızlı göç almaktadır. Bu nedenle 
mevcut trafik sistemi yetersiz kalmaktadır. Şehir içi trafik yoğunluğu fazla olan 
kavşaklarda düzenleme yapılması ve Çevre yolu trafik ışıklarında yeşil dalga 
sisteminin uygulanması bir rahatlık sağlayacaktır.  
 

• Turistlere, standardı olan çift katlı otobüslerle şehir turları düzenlenmesi gerekir. 
Turistik yerlerin tanıtımının görsel ve sözlü olarak farklı dillerde yapılması ve el 
broşürleri ile desteklenmesi yapılmalıdır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Do ğal Afet Ve Sa ğlık Çalışma Gurubu 2010 Yılı Faaliyetleri ve 
Önerileri  

 
• Her hangi bir afet anında acil müdahale edebilecek operasyonel bir ekibin 

oluşturulabilmesi için Alanya Belediyesi, Mahmutlar Belediyesi itfaiye ekipleri ve 
Alanya Doğal Afetlerde dayanışma derneği çalışma grubumuz önderliğinde organize 
edilerek Yalova Valiliği tarafından düzenlenen Deprem, enkaz arama kurtarma 
tatbikatına katıldık. Başarılı, eğitici bir çalışma yapıldı. Bu çalışma ile ayrıca 
ekiplerimizin acil durumlarda krizin nasıl yönetileceği hususunda deneyimleri arttırıldı. 
 

• İlçemiz sınırları içinde arama kurtarmaya ihtiyaç oluşturan dört ayrı vakaya müdahale 
edildi. Bunlar;  
 

• Alanya Kalesi’nden düşen şahsın cesedinin bulunması ve kalede bulunduğu sarp 
yerden indirilmesi için; Bünyemizde bulunan Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği, 
Antalya akut ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopteri ile iki günlük çalışma 
yapılmıştır. Ceset adli mercilere teslim edilmiştir. 
 

• Bademağacı Köyü’nde kazı çalışması yaparken toprak altında kalan iki işçinin 
kurtarılması çalışmasına Alanya İtfaiyesi ve Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği ile 
birlikte müdahale edilmiştir. 
 

• Kale’de uçuruma düşen bir köpeğin kurtarılması çalışmasına Alanya İtfaiyesi ve 
Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği ile birlikte müdahale edilmiştir. Köpek canlı 
olarak kurtarılarak sahibine teslim edilmiştir. 
 

• Gazipaşa Doğancı Köyü Yolunda uçuruma düşen arabada bir şahsın kaldığı ihbarı 
üzerine; Antalya UMKE  (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Alanya İtfaiyesi, Alanya 
Doğal Afetlerde Dayanışma Derneği ile birlikte müdahale edilmiş, şahıs canlı olarak 
kurtarılmıştır. 
 
 

• Sonuç olarak; Doğal Afetler ve Sağlık Grubu olarak imkânlarımız ölçüsünde ilçemizde 
ihtiyaç olan arama kurtarma faaliyetlerine de destek olmaktayız. Bu konuda tespitimiz 
şudur ki; Özellikle Kuş Yuvası ve benzeri fiziki koşulları olan yerlerde kazazedelere 
ulaşabilmek için yeterli arama kurtarma ekipmanı Alanya’da bulunmamaktadır. Bu 
yüzden hem kazazedeler hem de yakınları hem de emniyet güçleri mağdur 
olmaktadırlar. Eğer yeterli ekipman temin edilirse müdahalelerde zaman kaybı olmaz 
ve daha başarılı olacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Sosyal Yardımla şma Çalışma Grubu 2010 Yılı Faaliyetleri 
ve Önerileri 

 
 

• Sosyal yardımlaşma çalışma grubu olarak, ilk altı ay içeresinde, öncülük etmiş 
olduğumuz, Engelliler meclisi kuruluşunun tamamlanması ve faaliyetleri konusunda 
destek olundu. 
 

• Engelliler meclisi kent konseyi başkanlığında kurularak çalışmalarına süratle 
başlamıştır. 
 

• Yapılacak çalışmaların bir elden ve daha ivedi görülmesi açısından, faaliyetler engelli 
meclisi ile birlikte yürütülmektedir. 
 

• Sosyal yardımlaşma çalışma grubunun temel hedeflerinden biri olan, Engelliler ve 
onların yaşam standardının arttırılması, farkındalık yaratma çabalarında; yerli 
yönetimimizin ve mahalli idaremizin açıklamaları neticesinde; büyük bir mesafe 
alınacağı gözlemlenmektedir. (cadde düzenlemeleri, engelli merkezi, plaj ve park 
düzenlemeleri, ulaşım vs.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alanya Kent Konseyi Çevre Sa ğlığı Doğayı Koruma, Tarım ve Hayvancılık 
Çalışma Grubu 2010 Yılı Faaliyetleri ve Önerileri 

 
 

• Evlerde hayvan beslemek için belediyeden izin alınması ve evde beslenen hayvanlar 
için çip takılması ve hayvan mezarlığı yapılması faaliyetleri, 
 

• Denizlerin temizliği için derelerin havza bazında ıslahı, 
 

• 5442 sayılı kanun gereği plajı olan her otelin sahilde cankurtaran bulundurması, 
 

• Katı atık tesisinin beldelerde de yapılması, 
 

• Şehir merkezlerinde ve yollarda reklam panoları ve levha kirliliğinin önlenmesi, 
 

• Kale ve yürüyüş yollarında tuvaletlerin çoğaltılması, 
 

• Gezi ve diğer teknelerin sintine ve pis su atıklarını denize bırakmalarını önlemek için 
gerekli kontrollerin titizlikle yapılması, 
 

• Su kaynaklarının kirletilmemesi için denetimlerin sıklıkla yapılması, 
 

• Alanya bölgesinde doğal tarım alanlarının genişletilmesi, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alanya Kent Konseyi E ğitim Çalı şma Grubu 2010 Yılı Faaliyetleri ve Önerileri 
 

 
• Eğitim kurumlarında örnekleme yöntemiyle belirlenecek hedef kitle ile anket çalışması 

yapılmalı, elde edilen sonuçlara göre eğitim destek programları hazırlanmalıdır. 
Uygulamada öğretmenlerimizden katkı alınmalıdır. 
 

• Farklı eğitim kurumlarında anne baba yaklaşımları üzerine rehberlik ve psikolojik 
destek sağlanmalıdır. BU amaçla anne baba- öğrenci toplantıları, paneller, TV 
programları uzmanlar yoluyla gerçekleştirilmelidir.  
 

• Dağılmış aile ve çocuklarına yönelik olarak rehberlik araştırma merkezlerinden, 
psikologlardan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile belediyelerin ilgili 
birimlerinden destek ve eğitim bursu olanakları sağlanmalıdır.  
 

• Okul dışı aktivite alanlarının oluşturulması için proje çalışması yerel yönetimce 
yapılmalı ve hayata geçirilmelidir.  
 

• Madde bağımlılıkları ve alışkanlıkları üzerine farklı merkezlerde sürekli bilgilendirme 
ve yönlendirme çalışmaları uzman kadrolar aracılığıyla yapılmalı, okul dışı aktivite 
alanlarına yönlendirilmelidir. 
 

• Kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak gelişim süreçleri ile ilgili kendini tanıma ve 
değişime hazır olma konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 
 

• Örgün öğretimden yararlanamayan gençlere yaygın eğitim kurumlarına ve sosyal 
aktivite alanlarına yönlendirme çalışması yapılmalı, meslek edinme, ara elemanlık ve 
el becerileri geliştirilmesi olanakları sağlanmalıdır.  
 

• İlgili kurumların işbirliği ile rehberlik amaçlı denetim olanakları araştırılmalıdır.  
 

• Yerel yönetimlerce gençlik merkezleri projeleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  
 

• Öğrencilerin aylık dergi çıkartmaları özendirilmelidir. 
 

• Doğa ve çevre gezileri organize edilmeli, yurt sevgisi, çevre bilinci oluşmasına katkıda 
bulunulmalıdır. 
 

• Ödüllendirilirsem başarırım” yaklaşımıyla yapılan etkinlik ve çalışmalar bir program 
çerçevesinde ödüllendirilmeli, başarı ve çalışma teşvik edilmelidir.  
 
 
 
 
 


