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ÇEVRE SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Her geçen gün farklı projelere imza atan müdürlüğümüz olarak Türkiye ve Dünya’ya örnek bir turizm beldesi 
olan ilçemizdeki gıda ve çevre konularında kanunların gerekliliğini yerine getirerek, temiz bir çevre sağlayarak, 
sağlıklı üretilen gıdaların kontrolüne hâkim, sürekli iyileşmeye ve gelişmeye yönelik çalışmalar yapan, yenilikçi 
ve etkili hizmet anlayışını benimsemiş, eğiten öğreten, denetleyen, hataları ortadan kaldıran dinamik, genç ve 
konusunda uzman, takım ruhuna sahip bir ekiple 2007 yılımız başarı ile tamamlanmış bulunmaktadır.

Her geçen yıl ilçemiz genelindeki denetim faaliyetlerimizi artırmakta ve daha etkin kılmaktayız. Geçen yıl 
başladığımız Önce Eğitim Sonra Denetim, Personele Ceza Uygulaması yine başarı ile devam etti. Gıda işletmeleri-
nin de iyileştirmeleri sağlandıktan sonra, geçen 3 yılda olduğu gibi bir yarışma düzenledik ve istenen kriterlere 
sahip işletmelere Turuncu Bayraklarımızı asarak hem işletme motivasyonunu yükselttik hem de özendirme yolu 
ile iyileşmelere devamlılık sağladık. 

Ruhsatlandırma aşamasında ilgili yönetmelikler ve hijyenik kriterlerin uygulandığı işletmelere onay vererek 
%100 şartlara uygun işletmelerin açılmasına danışmanlık sağladık.

 Ülkemizde de geri değerlendirilebilir nitelikteki atıkların (kâğıt - karton, cam, metal - teneke kutu, plas-
tik) geri kazanılabilmesi ve bununla ilgili çalışmaların desteklenmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla 
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmelik gereğince Alanya Belediye-
si olarak 2006 yılında başlatmış olduğumuz Kaynağında Ayrıştırma Projesi çalışmalarına 2007 yılında da tüm 
hızıyla devam ettik. 2006 yılında pilot bölgeden başlayarak hayata geçirdiğimiz projeyi 2007 yılı sonunda ilçe-
mizde yaklaşık 42.720 eş değer nüfusa hitap eden bir konuma getirdik. Uygulamaya geçen apartman sayımızı 
2007 yılsonu itibariyle 648’den 1.551’e, konut sayımızı 6.052’den 14.698’e yükselttik. Hanelerin yanı sıra 2007 
yılında geri kazanım çalışmalarımızı okullara ve otellere taşıdık. Geri değerlendirilebilir atıkların ayrı bir noktada 
toplanmasını sağlayarak, düzenli depolama alanına giden atık miktarını önemli ölçüde azalttık. Ayrıca 2007 
senesi içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının yanı sıra Bitkisel Atık Yağların 
ve Kullanılmış Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması çalışmalarına da başladık. Tüm bu çalışmalar ışığında il-
çemizde entegre bir Katı Atık Yönetimi Sistemi kurmak ve bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak en önemli 
hede� erimizden bir tanesidir.

Tüm bu önemli projeleri yürütürken müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin en kısa zamanda ve kesin olarak 
çözülmesi için ekip olarak incelemeler ve çalışmalar yapmaya devam ettik. İlaçlama birimimiz tarafından ilçe-
miz sınırlarında tüm sinek oluşum alanlarının ilaçlanması ve rutin haşere mücadele işlemlerini başarılı bir şekil-
de devam ettirdik. Ayrıca ilaçlama ekibimizle beraber çok sayıda kanal, dere ve sahil temizliğini sağladık.

Denizlerde oluşan kirliliğin önlenmesi için gerekli kontroller yaptık ve ayrıca iskelede bulunan gezi tek-
nelerinin atık sularının bertaraftı için bir vidanjör sağlayarak takibini yaptık. Gürültü kirliliği kontrolünde ilçe 
genelinde eğlence merkezlerinin yoğun olduğu bölgeler üzerinde ölçüm ve limitlendirme sistemini kurduk ve 
ofisimizden raporlarını takip ederek gerekli müdahaleyi yaptık.

İlçemizde seyyar gıda satıcılarını engellemeye devam ettik ve belirli sayıda kontrollü sabit seyyar satıcılar 
oluşturarak bilgisayar sisteminde kayıt altına aldık. Bu arada pazar yerlerinde açıkta gıda satışını engelleye-
rek birçok bölgede örnek çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca Kurban Bayramı’nda son derece hijyenik bir ortam-
da halkımıza kurban kesim, parçalama ve kıyma hizmetini ücretsiz olarak sağladık. Kurban kesim yerimiz ile 
Türkiye’de iyi örneklerden biri kabul edildik.

Ekip ruhu ile etkili takım çalışmaları gerçekleştirdiğimiz 2007 yılında performansımızı arttırarak yeni yıla 
büyük bir dinamizmle başladık.

GIDA ÜRETİM YERLERİ DENETİMLERİ

RESTORANLAR, FIRINLAR, SİMİT FIRINLARI,
PASTA, MANDIRA, YUFKA İMALATHANESİ

Restoranlar, fırınlar, simit fırınları, pasta imalathanesi, mandıra, yufka imalathanesi için ilgili yönetmelik 
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ve alınan meclis kararı doğrultusunda işletmelerin denetimleri yapılmakta işletmelerde eksik olan kriterlerin 
tamamlanması sağlanmaktadır. İşletmelerde yapı kriterleri, ekipman ve donanım kriterleri, tuvalet ve lavabo 

kriterleri, hijyen kriterleri, personel hijyeni kriterleri kontrol edilmekte 
ve eksikliğinin tespiti halinde işletmede bu eksikliklerin giderilmesine 
yönelik bir yöntem izlenmektedir.

2006 yılında olduğu gibi 2007 yılında da denetim yapılan işletme-
lerde yaşanan en önemli sorunun personelin bilinç eksikliği olduğu 
tespiti üzerine Önce Eğitim Sonra Denetim konseptinde eğitime yöne-
lik projemiz devam etmiştir. Bu proje uzun soluklu bir projedir. Sürekli 
gelişen sürekli işletme açılan bir ilçede gıda ile ilgili sürekli bir gelişme 
olduğundan, sürekli kanun ve yönetmelikler ile iyileştirmeler destek-
lendiğinden personele verilecek eğitimin sonu gelmeyecektir. Bu eği-
tim devam ettiği sürece personel bilincinin geliştiği uzun yıllar sonunda 

alınacak bir sonuç olacaktır.

Hamam, turistik amaçlı gezi teknesi gibi insanların vakit geçirdiği işletmelerin hijyenik kriterlere sahip ol-
ması gerekliliğinden yola çıkarak yapılan denetimlerde eksik bulunan kriterlerin, verilen süreler ve takip dene-
timleri ile sağlanması için çalışılmıştır. 

Oto yıkama istasyonları da hizmet verirlerken çevreye olan zararlarının bertaraftı için kontrol altında tutul-
maktadır.

İŞLETME TÜRÜ DENETİM SAYISI 2005 DENETİM SAYISI 2006 DENETİM SAYISI 2007

RESTORAN 209 263 316

ÇAY OCAĞI 83 10 20

TURUNCU BAYRAK DENETİMİ 85 124 136

PASTA İMALATH. 43 47 19

AKARYAKIT İST. 44 28 22

FIRIN 45 35 48

KONTROL DENETİMİ 40 88 50

TEKNE 43 26 12

OKUL KANTİNLERİ 29 30 44

SİMİT FIRINI 11 12 12

HAMAM 6 6 6

MANDIRA 4 4 4

BAYAN KUAFÖR 1 24 37

DİĞER 16 48 13

TOPLAM 659 745 739

(Denetim Sayıları Karşılaştırılması (Yıllara göre)
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OKUL KANTİNLERİNİN HİJYENİK ŞARTLARININ DENETLENMESİ 
Çocukların tüketiminin kontrol altında tutulması ve hijyenik şartlara sahip kantinlerin oluşturulması ve bu 

şartları sağlamayan kantinlerin yenilenmesi veya faaliyetten men edilmesi hakkında tüm eğitim sezonu boyun-
ca denetimlerimiz, kontrollerimiz, okul müdürleri ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Kantinlerde olması gereken şartların varlığının tespiti için denetimler yapılmaktadır. İlçe merkezinde bulu-
nan 29 adet okul kantininin denetimleri yapılmakta, eksik şartların sağlanması için kantin işletmecileri ve okul 
müdürleri ile ortaklaşa çalışmalar yapılmaktadır. Kantinlerin yeniden yapılanması ve oluşması için danışmanlık 
verilmektedir. 

Kantinlerde üretilen gıda maddelerine uygun koşulların sağlanması öncelikle dikkat edilen konuların ba-
şında gelmektedir. Üretim yapacak alanların tavana kadar fayans olması, paslanmaz çelik tezgahların yapılması, 
aspiratör sistemi ile iç mekan havalandırmasının sağlanması son iki yılda kantinlerde yapılan iyileşmelerin en 
önemlileridir. Kantinlerde üretime uygun olmayan alanı olan işletmeler için tost, hamburger gibi üretim mad-
delerinin devamlılığını kaldırarak risk faktörlerinden birini ortadan kaldırmaya çalıştık ve devam etmekteyiz.

RUHSAT UYGUNLUK ÇALIŞMALARI

İŞYERİ AÇMA RUHSATI - İÇKİ RUHSATI - GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI 
Sıhhi ve gayri sıhhı işyeri açmak isteyen vatandaşlar öncelikle işletmede ne gibi şartlar arandığı hakkında 

bilgi almakta, ihtiyaç duydukları takdirde işletme yerine gidilerek incelenmekte ve proje aşamasında hijyenik 
yönden uygunluk hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İşyeri açmak isteyen sıhhi ve gayri sıhhi işletmelerin yerinde değerlendirilerek gerekli şartları yerine ge-
tirip getirmediğinin kontrolü yapılmaktadır. Gayri sıhhi müessese faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara 
biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya 
da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olduğu için yönetmelik gereği gerekli tüm 
incelemeler ve raporlar hazırlanarak uygunluk verilmektedir. Gayri sıhhi müesseselerin kaçıncı sınıfa ait olduğu 
ve sınıfında olması gereken zorunlulukların tamamlatılması sağlanmaktadır. Sıhhi ve gayri sıhhi işletmelerde 
aranacak özellikler için hazırlanan matbuu formlar ile ruhsat için başvuru yapan işletmelerde denetim ve tespit 
yapılmaktadır.

ÇALIŞMA RUHSATI - GIDA SİCİLİ 
Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek yada tüzel kişiler bu işyerleri imalata geçmeden önce 

işyerinin gereken asgari, teknik ve hijyenik şartlara göre uygunluğunu gösteren izin, çalışma izni olarak tanım-
lanır. Gıda sicili ise gıda maddeleri üreten işyerlerinin ürettikleri ürünlerin ve bu ürünlerin bileşiminde bulunan 
maddeler hakkında tutulan sicildir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemeler ile işyerleri gıda üretimi ya-
pacak standartlara gelmekte ve ruhsat ile gıda sicili alarak üretim izni almak için Tarım Köy İşleri Müdürlüğü’ne 
sevk edilmektedir. Gıda üretimi yapacak firmaların inşaat aşamasından üretim aşamasına kadar istekleri halin-
de teknik mühendislik danışmalığı verilmektedir.

Gayri sıhhi müessese ruhsatı alan gıda işletmeleri Tarım Köy İşleri Müdürlüğü’nden üretim izni almak için 
çalışma izni ve gıda sicili almak zorundadır. Bu zorunluluk gereği belediyeye geçen yetkiye dayanarak başvuran 
işletmelerin yerinde incelenmesi ile çalışma izni ve üretebilecekleri gıda için sicil işlemleri yapılmaktadır.

GSM ruhsatı o binada gıda üretimi yapılacak şartların sağlanması ile tamamlanan bir süreçtir. Bu süreçte 
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teknik ve hijyenik olarak yapılması gereken şartların varlığı aranmaktadır. Gıda sicili ise gıda üretimi için hazırla-
nan ve Gsm ruhsatı verilerek gıda üretimi için uygun olduğu tescil edilen alanda uygun gıda maddelerinin üre-
tileceği iznidir. Bir işletmenin ruhsat aşamasında denetim yapılmakta, eksikler belirlenmekte, tekrar kontroller 
yapılmaktadır. Her işletme için aynı işlem sırası takip edilmektedir.

Aşağıdaki tabloda ruhsat işlemleri için ziyaret edilen işletmelere yapılan denetim sayıları karşılaştırılması 
tablosal ve grafiksel olarak gösterilmiştir.

RUHSAT İÇİN YAPILAN DENETİMLER

İŞLETME TÜRÜ
DENETİM SAYISI 

2005
DENETİM SAYISI 

2006
DENETİM SAYISI 

2007

RESTORAN 143 98 119

TEKNE 41 8 0

 OTEL 29 15 37

KUAFÖR 15 6 26

ÇAY OCAĞI 11 2 12

PASTA İMALATHANESİ 6 8 6

İNTERNET CAFE 5 29 25

KASAP 5 6 8

HAMAM 4 1 1

İLAÇLAMA ŞİRKETİ 1 6 1

YUFKA İMALATHANESİ 1 10 5

OKUL KANTİNİ 3 8 1

TOPLAM 264 197 241

RESTORAN TEKNE OTEL KUAFÖR ÇAY OCAĞI PASTA İMALATHANESİ İNTERNET CAFE 

KASAP HAMAM İLAÇLAMA ŞİRKETİ YUFKA İMALATHANESİ

DENETİM 2005

DENETİM 2006

DENETİM 2007

RUHSAT İÇİN YAPILAN DENETİM SAYILARI (YILLARA GÖRE)

İşyerlerine verilen Gayri sıhhı müessese ruhsatı ve gıda sicili sayıları 2005, 2006, 2007 yıllarında gerekli ince-
leme, kontrol ve danışmanlık hizmetleri sonrası aşağıda tabloda verilen rakamlara ulaşmıştır.

2005 2006 2007

Gıda Sicili 13 17 9

Çalışma Sicili 13 17 9

Toplam 26 34 18
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TURUNCU BAYRAK PROJESİ
Denetim sonrası işletmelerin motivasyonunu artırmak amacıyla bir ödül verilmesi kapsamında başlayan 

ve sonunda bir yarışmaya dönüşen bu proje Alanya Belediye Meclisi’nin 18 Haziran 2004 tarihli toplantısında 
Restoran, bar ve yiyecek içecek işletmelerinin Turuncu Bayrak ile ödüllendirme kararına uyularak 2004 yılından 
bu yana devam etmektedir. 2004 - 2005 - 2006 - 2007 yıllarında bu yarışma başarı ile tamamlanmıştır. Her geçen 
yıl Turuncu Bayrak almanın önemi artmakta ve işletmeler için bir kalite göstergesi haline gelmektedir. Yapılan 
duyurular ve tanıtımlar ile vatandaşların bu bayrağı alan işletmeleri de-
netlenmiş ve hijyenik şartları yerine getirmiş işletme olarak kabul görme 
oranı da artmıştır.

Geçen yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da yaptığımız duyurular neti-
cesinde müdürlüğümüze müracaat eden işletmeler arasında yaptığımız 
değerlendirmeler sonucunda yerinde denetim yaparak işyerlerinin de-
netlenmesini sağlamış bulunmaktayız. Denetleme sonuçlarında öncelik-
le hijyenik şartlara uygun üretim yapan ve bunun devamlılığını sağlaya-
cak kanaati oluşan işletmeler değerlendirilmeye alınarak Turuncu Bayrak 
ile ödüllendirilmiştir.

Turuncu Bayraktaki amaç hijyen kalitesi yüksek işletmelerin diğer iş-
letmelere örnek teşkil etmesi, motivasyonu artırması ve diğer işletmeler 
için özendirici olmasıdır. Müdürlük olarak her yıl aynı şartları aramıyor, 
ilgili yönetmelik ve kanunları takip ederek ve iyi üretim uygulamalarına 
kademeli geçişi sağlayacak şekilde işletmelerde aranan şartları her yıl ol-
duğu gibi 2007 yılında da geliştirerek bir şekilde işletmelerin iyileştirilme-
sinde adım atmış oluyoruz.

2004 yılında sadece restoranlar için başlayan Turuncu Bayrak yarış-
ması 2005 yılında restoranlar ve pasta imalathaneleri, 2006 yılında ise 
restoranların ve pasta imalathanelerinin yanında fırınlar ve bayan kuaförlerin katılımı ile yaygınlaştırılmıştır. 
2007 yılında yemek fabrikaları, yufka imalathaneleri, pastaneler, kasaplar uygulama kapsamına alınmıştır.

Aşağıda turuncu bayrak alan işletmelerin yıllara göre sayıları tablo ve grafiksel olarak verilmiştir.

TURUNCU BAYRAK ALAN İŞLETMELER (2004-2005-2006-2007)

 2004 2005 2006 2007

Restoran, Lokanta 17 30 41 47

Pasta İmalathanesi hariç 8 8 8

Fırın hariç hariç 1 2

Bayan Kuaförü hariç hariç 10 9

Kasap hariç hariç hariç 2

Pastane hariç hariç hariç 4

Yufka İmalathanesi hariç hariç hariç 1

Yemek Fabrikası hariç hariç hariç 1
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
2007 yılı İş Planı’na göre Turuncu Bayrak alan iş-

letme sayısının artırılması öngörülmüş olup bu hedef 
gerçekleştirilmekte ve %27’lik bir artışla 76 işletmeye 
ulaşılmıştır.

GELEN ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRME SİSTE-
Mİ 

Çevre Sağlığı Müdürlüğü’ne gelen telefon veya 
şahsi başvurular yazılı olarak değerlendirilmeye alın-
makta, sonuçlandırılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 

Şikayet Değerlendirme Sistemi sayesinde vatandaştan 
gelen şikayetlerin gruplandırılması, çözüm yollarının 
tespiti ve alınması gereken önlemler ile yapılması ge-
reken düzeltici faaliyetlerin planlanması sağlanmıştır. 
Müdürlüğe gelen tüm şikayetler kayıt altına alınarak 
dönemsel olarak istatistikleri çıkarılmış ve gelen şika-
yet yoğunlukları ve şikayet başlıkları hakkında yapı-
lacak çalışmalar bir sonraki yılın çalışma planına dahil 
edilmiştir.

Çevre ve gıda kaynaklı şikayetler, ilgili kanun ve 
yönetmelikler çerçevesince dikkate alınarak büyük 
bir çoğunluğu giderilmiştir. 2005 yılında müdürlü-
ğümüzde oluşturulan şikayet değerlendirme sistemi 
2006 yılında merkezi değerlendirme sistemine dahil 
olmuş ve tüm belediye genelinde ortak ve kontrollü 
bir sistem yapılandırılmıştır.

Müdürlüğümüze gelen şikayetler ana başlıkları 
ile aşağıda sıralanmış ve 2005 - 2006 yıllarında bu ana 

başlıklarda gelen şikayetler tablosal ve grafiksel olarak değerlendirilmiştir.
Gelen Şikayet Kaynakları 2005 2006 2007

Çevre 180 146 368

Kanalizasyon 4 55 55

Apartman 1 30 20

Gürültü 11 33 34

İlaçlama 20 97 92

Gıda 13 11 9

Bina boyama 1 11 11

Deniz kirliliği 2 14 30

Hayvan beslemek 10 27 44

 242 407 663

Çevre; bahçe, çöp temizliği, görüntü, işyeri, apartman şikayetlerini kapsamaktadır.

ÖNCE EĞİTİM SONRA DENETİM PROJESİ
2005 yılında başlayan Önce Eğitim Sonra Denetim projemiz 2006 yılında olduğu gibi 2007 yılında da Alanya 

Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürlüğü tarafından devam etmiştir. İşletmede eğitim düzenleyerek çalışanın bire bir 
katılımını en yüksek seviyeye çıkarmıştır. Gıda Hijyeni, Personel Hijyeni ve El Yıkama Teknikleri gibi temel hijyen 
prensipleri hakkında işletmede çalışan personele eğitim verilerek bilinçlenmeleri sağlanmıştır. İşletme sahiple-
rinin ve işletme çalışanlarının üretim yerleri standartlarını önceden öğrenmesi ve bu standartlara göre üretim 
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şartlarında gerekli düzenlemeleri sağlamalarına da-
nışmanlık edilmektedir.

Bu proje kapsamında gelen talepler doğrultusun-
da yıl içinde birçok işletmeye eğitim verilmiştir. Yapılan 
denetimler sırasında işletmenin eğitim eksikliği tespit 
ediliyor ise aynı şekilde eksik olan konularda personel 

eğitime tabi tutulmaktadır.

HİJYEN SORUMLUSU PROJESİ
Gıda üretim yerlerinde çalışan personelin bilinç-

lenmesi, üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken her iş-
letmeden 1 kişiye sorumluluk verilerek onun eğitiminin sağlanması ve aldığı eğitimlerin uygulamasını sürekli 
olarak işletme içinden biri tarafından yapılmasının sağlanması ama-
cıyla başlatılan bu uygulama, 14 Kasım 2005 tarihinde Alanya Meclisi 
Toplantısı’nda alınan kararla başlamış ve 2006 yılında olduğu gibi 2007 
yılında da devam etmiştir. 

Gıda üretim yerlerinde temizlik ve hijyen konularında bir kişinin be-
lirlenmesi ve o işletmeye ait hijyen ve temizlik sorumluluğu bu kişinin 
görev tanımında yer alması zaruretinden doğan proje kapsamında eği-
timin sürekliliği sağlanarak ustalık belgesi gibi Hijyen Sorumlusu Belgesi 
insanlar için önem taşıyan bir vasıf haline getirilmiştir. Alanya Ticaret 
odasının destek verdiği projede gelinen sonuç hijyen sorumlusu MEB 
onaylı sertifika alınan bir program haline getirilmiştir. Belli dönemlerde 
verilecek eğitimler ile personel eğitime tabii tutulacaktır.

Üretim faaliyetlerinde yapılacak olan faaliyetlerin doğru ve eğitimli bir şekilde yapılması hem işletme sahip-
leri hem halk sağlığı açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Dışarıdan denetim yapılmadığı durumda her çalışma gününde işyeri içerisinde bir çalışanın denetçi olarak 
görevlendirilerek sorumluluk verilmesi üretim yerlerinde hijyen standardının arttırılması ve iyileşmeye giden 
yolda önemli bir adımdır. 

GIDA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN CEZA UYGULAMASI
2005 yılında başlayan ve sürekliliği olacak ve yıllarca devam edecek bir projemiz de Personele Ceza 

Uygulaması’dır.

Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gıda üretim yerlerinde yapılan denetlemeler sonucunda işletme sahiple-
ri maddi kaynağa bağlı olarak çözümlenebilen sorunları gidermekte, ekipman ve donanım eksiklerini istenilen 
standartlara ulaştırmaktadır. Bu eksiklerin tamamlanmasından sonra gerçek sorun ortaya çıkmıştır. İşletmede 
insana bağlı olmayan hatalar ve eksikler kalıcı olarak tamamlanırken, personelin hijyenik bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Yapılan denetlemeler ve denetim sonu değerlendirmeler gösteriyor 
ki personelin işletme sahibinden farklı bir sorumluluğu olmasına rağmen yasal tüm cezai işlemler ile işletme sa-
hibi muhatap olmaktadır. İşte bu nedenler, işletmede hata yapan per-
sonelin bir şekilde alınacak cezadan ya da uyarıdan direk etkilenmesi 
gerçeğini ortaya koymuştur. Bu konuda personelin standart bir şekilde 
eğitilmesi, görev tanımlarının oluşturularak verilen sorumlulukları yeri-
ne getirmesi sağlanmıştır. Her personel yaptığı hatalı hijyen davranışlar 
ile ilgili olarak cezaya muhatap olacaktır.

MİNİK TEMİZ ELLER PROJESİ
Eğitimin önemini bilen ve bu konuda çalışmalarını tüm tabana yay-
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mayı ilke edinen müdürlüğümüz insanların yetişkin olduktan sonra alış-
kanlıklarının çok zor değiştirildiğini bilerek hijyen eğitiminin çok küçük 
yaşlarda verilmesi gerektiğini düşünerek bu projeyi hayata geçirmiştir. 
2007 yılı boyunca ilçemizde faaliyet gösteren 10 kreş ve anaokulundan 
yaklaşık 385 öğrencimize Temel Hijyen Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde 
3 - 6 yaş çocuklarına el yıkama, diş fırçalama, kötü mikroorganizmalar-
dan korunma hakkında oyunlu drama şeklinde projeksiyon ve bilgisa-
yar eşliğinde sunum yapılmıştır. Çocukların merakla izlediği bu eğitime 

çocukların ve kreşlerin ilgisi son derece yüksek olmuştur.

EKMEK FIRINLARI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Alanya merkezindeki 18 ekmek fırını 2007 yılı boyunca tek tek inceleme altına alınmıştır. Bu fırınlardan 

asgari şartları sağlayan fakat iyileştirilmesi gereken fırınlar için ayrı bir çalışma yürütülmüştür. Önce fırınlar de-
netlenmiş işletmelerde bulunan eksiklikler işletmelere tebliğ edilmiş, daha sonra da öncelikle işletme sahipleri 
bir eğitim programına dahil edilmiştir. İşletme sahiplerine kendi fırınlarında çekilmiş resimler gösterilerek fırın 
fırın tek tek üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Daha sonraki aşamada fırınlarda çalışan personelin hijyen ve iyi üretim teknikleri konularında eğitime ka-
tılımı sağlanmıştır. Eğitimler Belediye Meclis Salonu’nda Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından verilmek-
tedir.

HALK EKMEK SATIŞ YERLERİ REVİZYONU
Halk Ekmek Fırınları satış yerlerinde hijyenik şartların daha ileri se-

viyede sağlanması ve ilçemizde ekmek satışının örnek şartlarda sağlan-
ması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile Halk Ekmek satış 
yerlerinin revizyonu gerçekleşmiştir. İlçe merkezinin belli noktalarında 
bulunan bu büfelerin projelendirilmesi ve yenilenmesi ile iyileştirme 

sağlanmıştır.

KURBAN KESİM YERLERİ
Her kurban bayramında belediye, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamlarda kurban kesim işlemini gerçek-

leştirmesi amacıyla kurban kesim yeri şartlarına uygun bir alanı oluşturmuş ve burada veterinerler eşliğinde  
eğitim almış kasaplar kesim işlemini gerçekleştirmektedir. 2005 yılında Eşgilik Düğün Salonu bir bölüm sadece 
vatandaşa kurban kesim hizmeti vermek için tahsis edilmiş, 2006 yılında yeni düzenlemeler ile revize edilmiş ve 
2007 yılında da geliştirilerek hijyenik bir ortamda kurban kesim işlemi vatandaşlara ücretsiz olarak verilmeye 
devam edilmiştir.

Vatandaşlar alınan sıra numaraları ile hayvanlarının kesimini düzenlenen kapalı alanlarda ve vatandaşlara 
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sunulan ikramlardan faydalanarak beklemektedir. Bu arada eski bayram-
ların nostaljisini yaşatmak gayesi ile kurulan çocuk alanlarında çocuklar 
eğlenceli vakit geçirmektedir.

Ayrıca bayramın ikinci günü vatandaşlara et parçalama ve kıyma ha-
zırlama işlemi verilerek kurban hizmeti tamamlanmıştır.

Ayrıca belediye denetimleriyle kurban kesim yeri şartlarını taşıyan 14 
adet merkeze kesim hizmeti verilmesine izin verilmiş ve bu sayede he-
men hemen her mahallede bir kurban kesim yeri oluşturularak halkın ke-
sim hizmetinden yararlanması sağlanmıştır. Bu kesim yerlerinin kontrolü 
yine müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

 2005 2006 2007

Kesilen Kurban Sayısı 430 490 550

SİVRİSİNEK VE HAŞERELERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Sivrisinek ve haşerelerle mücadele programı kapsamında ilçemiz iki grup risk bölgesine ayrılarak, sivrisi-
nekle mücadele birimi tarafından “Özel Uygulama Programları” hazırlanmıştır. Program, ağırlıklı olarak larva 
mücadelesi şeklinde yürütülmektedir. Amaç 
larvayı uçkun hale gelmeden kaynağında yok 
etmektir. Özellikle bahar ve yaz aylarında ha-
vaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinek ve 
haşere problemi, yapılan sıkı ve düzenli ilaç-
lama çalışmalarıyla giderilmektedir. İlçemiz 2 
bölüme ayrılmış ve 2 ekip tarafından haftanın 
7 günü 2 vardiya çalışan ekipler ile sürekli tek-
rar eden bir hizmet anlayışı ile ilaçlama hizme-
ti devam etmektedir. Sokaklarda yapılan bu 
çalışmaların yanı sıra tüm gıda işletmelerinde 
rutin ilaçlamanın Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 
bir firma tarafından yapılması gerekliliğini tüm 
denetimlerimizde şart halinde kontrol etmekteyiz.

Ayrıca ilaçlama birimi ekipleri ilçemiz genelinde ot, diken, menfez, dere, ızgara vs. temizliği yapmaktadır. 
2006 yılında verilen ilaçlama dışı temizlik işlemleri yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir.

2007 YILINDA YAPILAN TEMİZLİK İŞLERİ
İŞ TANIMI 2006 2007

Ot Diken Temizliği 83 54

Mezarlık Temizliği 8 10

100

2007

denetimlerimizde şart halinde kontrol etmekteyiz.
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Izgara Temizliği 21 5

Nakliye 39 13

Plaj Sahil Temizliği 8 16

Şarampol Temizliği 17 8

Çevre Temizliği 19 5

Açık Kanal Temizliği 12 23

D.S.İ Izgara Temizliği 20 5

Çadır Kurma Sökme 27 174

Çöplük İlaçlaması 4 6

TOPLAM 258 319

KATI ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI

(ALANYA GERİ KAZANIM PROJESİ)
Gelişen, değişen ve her geçen gün mevcut teknolojisini ilerleten günümüz dünyasında, atıkların değer-

lendirilmesi ve atık azalımı gibi konular oldukça güncellik kazanmıştır. Ülkemizde de geri değerlendirilebilir 
nitelikteki atıkların (kâğıt-karton, cam, metal- teneke kutu, plastik) geri kazanılabilmesi ve bununla ilgili çalış-
maların desteklenmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla  “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yö-
netmeliği” 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiş olup, 24.06.2007 tarihinde revize edilmiştir.

İlgili yönetmelik ve Avrupa Birliği Uyum Yasaları gereğince konu ile ilgili olarak tüm yerel yönetimler belir-
lenen sorumlulukları dahilinde “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması – Geri Kazanım Çalışmaları” na 
başlamıştır. Bu bağlamda ilçemiz genelinde de 2005 Kasım ayı itibariyle ilgili konu hakkında çalışmalar başla-
tılmıştır. Proje kapsamında öncelikle proje adımları ve izlenmesi gereken yol belirlenmiş, elde edilen veriler ve 
teknik çalışmalar sonucunda geri kazanım projesi ile ilgili bir planlama yapılmıştır. Bu proje kapsamında proje 
planlaması, koordinasyonu ve eğitim faaliyetlerinin müdürlüğümüz, toplama taşıma çalışmalarının ise Temizlik 
İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanmıştır. 

Grafik 1’de 2007 yılı içerisinde uygulamaya geçirilen mahallelerin genele oranla yüzdeleri verilmiştir. Bu gra-
fik içeriğinde belirlenen değerler söz konusu mahallelerin bütününden uygulamaya geçen kesimi ifade eder. 
Geri kalan kısımlarında ise 2008 yılı içerisinde çalışmalar devam edecektir.
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GRAFİK 1: Geri Kazanım Projesi Mahalle Bazında Uygulama Oranları

Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak müdürlüğümüz bünyesinde 
geri kazanım projesi hane uygulamaları sırasında projenin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması ve bu bağlamda sorumlu kişilerin belirlenmesi 
amacıyla mevcut olan “Apartman Yöneticiliği Bilgi Sistemi” nin yenilen-
mesi ve kapasitesinin artırılması çalışmaları yapılmıştır. Böylece geri 
kazanılabilir atıkların toplama yönteminin verimliliğinin tespit edilebil-
mesi ve sistemin işlerliğinin kontrolü için uygulama yapılan yerler kayıt 
altına alınarak, hangi apartmandan ne kadar atık alındığı ve atık topla-
mayan yerlerin neden bu konuda çalışmalara katılmadığı konusunda 
sağlıklı çalışmaların yapılması için uygun şartlar oluşturulmuştur. Kayıt 
altına alınan apartman yöneticisi sayısı 2006 yılında 5.000 iken 2007 yıl-
sonu itibariyle 6000 rakamına ulaşmıştır.  

Diğer bir uygulama adımında ise proje kapsamında uygulamanın 
başlayacağı pilot bölge seçimi yapılmıştır. Pilot bölge seçiminin aka-
binde ise, geri değerlendirilebilir atıkların toplama - taşıma yönteminin 
belirlenmesi, toplama aracı ve personel sayısı, toplama sıklığının, zama-
nının ve güzergâhının belirlenmesi gibi çalışmalar tamamlanmıştır.

Proje kapsamında yukarıda belirtilen teknik çalışmaların yanı sıra 
eğitim ve halkı bilgilendirme çalışmaları planlamıştır. Bu bağlamda konu 
ile ilgili gerekli eğitim dokümanları 2006 yılı içerisinde hazırlanmış olup, 
2007 yılında içeriğinde yapılan değişiklikler ile düzenlenen eğitim faa-
liyetlerinde kullanılmıştır. Bu hazırlanan eğitim dokümanları 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunu, Geri Kazanım Projesi ve Belediye Hizmet Rehberi 
gibi konuların yer aldığı Kent Rehberi, Geri Kazanım Broşürleri, genel ve 
okullarda kullanılmak üzere hazırlanan Afiş Çalışmaları, Geri Kazanım 
El İlanları, Geri Kazanım Sorumlusu Rozetleri gibi materyallerden oluş-
maktadır. Bu dokümanlar “Apartman Yöneticisi Bilgilendirme Eğitimleri” 
ve “Geri Kazanım Projesi Okul Eğitimleri”nde dağıtılmaktadır. Bahsi geçen 
eğitimler pilot bölge olarak belirlenen alandaki yöneticilere ve okullara 
verilmekte, eğitim akabinde bu yerler uygulamaya geçirilmektedir.

Ayrıca evlerde ve okullarda başlatılan uygulama ilk defa 2007 yılı 
içerisinde ilçe genelinde belirlenen otellerde de başlatılmıştır. Okullarda 
yapılacak uygulama öncesinde belirlenen otellere tebliğler yapılarak, 
otel adına bir geri kazanım sorumlusu belirlemeleri ve müdürlüğümü-
ze bildirmeleri sağlanmıştır. Yapılan kayıtlar sonucunda otellerin geri 
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kazanım sorumlularına konuyla ilgili bir bilgilendirme eğitimi verilmiş 
akabinde uygulama başlatılmıştır. Eğitim sonunda 89 otel, 77 apart otel 
ve 14 pansiyon kaynağında ayrıştırma işlemlerine başlamıştır. Bu bölge-
lerde de ayrı toplanan atıklar ayrı bir araçla her gün toplanmaktadır.     

Alanya Geri Kazanım Projesi çalışmaları kapsamında vatandaşlara 
ve öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanmış olan eğitim dokümanları 
(rehber, poster, el ilanı, eğitim filmi, sticker, rozet, vb.) ve proje kapsa-
mında müdürlük içerisinde tamamlanması gereken eksikler projenin ilk 
yatırım giderleri olarak tanımlanmış olup, Grafik 2‘de ilk yatırım bedel-
lerine yer verilmiştir.

GRAFİK 2: Alanya Geri Kazanım Projesi Eğitim Faaliyetleri İlk Yatırım Bedelleri

Alanya Geri Kazanım Projesi kapsamında 2007 yılı içerisinde düzenlenen Apartman Yöneticisi Bilgilendirme 
Eğitimleri sayıları ile eğitim sonucunda uygulamaya geçen konut ve apartman sayıları 2006 yılı karşılaştırmaları 
Grafik 3 ve Grafik 4 de tanımlanmıştır. 

GRAFİK 3: Alanya Geri Kazanım Projesi Apartman Yöneticisi Eğitimleri 2006 - 2007 Yılları Karşılaştırması
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GRAFİK 4: Alanya Geri Kazanım Projesi Uygulamaya Geçen Konut – Apartman Sayısı 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması

2006 yılı itibariyle 3 okulda yaklaşık 525 öğrenciye verilen eğitimlere 2007 yılında da devam edilmiş olup,  8 
okulda 1780 yaklaşık öğrencinin konu ile ilgili eğitim süreci tamamlanmıştır. Eğitimler sırasında da öğrencilerin 
konuyla ilgili bilinç ve ilgisinin yüksek seviyede olduğu görülmüştür. 

Grafi k 5 ve Grafi k 6 da 2007 yılı içerisinde düzenlenen Geri Kazanım Projesi Okul Eğitimlerine ait 
sayısal veriler tanımlanmıştır. Düzenlenen eğitimlerde kaç kişilik bir öğrenci topluluğuna hitap edildiği 
grafi klerde belirtilmiştir.

                                                        

Okul uygulamalarında geri kazanım projesini öğrenciler arasında yaygınlaştırmak ve projenin liderliğinin 
okul içerisinde öğrenim gören öğrenciler tarafından yapılması amaç kabul edilerek “Geri Kazanım Sorumlusu” 
uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulama sırasında okul idaresi ve okulun Çevre Kulübü rehber öğretmenleri 
tarafından belirlenen öğrencilerin, okul içerisinde geri kazanım ayrıştırma işlemlerinde sorumlu olarak lider 
konumunda görev yapması, konu ile ilgili olarak arkadaşlarını bilgilendirmesi ve uygulamanın sürekliliğinin 
sağlanması noktasında aktif olarak projeye destek vermesi hede� enmiştir. Bu öğrenciler ilerleyen dönemlerde 
öğretmenlerinin rehberliğinde kendi arkadaşları arasında yeni sorumlu üyeler belirlemekle görevlendirilmiştir. 
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Bu çalışmalar kapsamında 2007 yılı içerisinde 850 geri kazanım sorumlusu okullarında görev yapmışlardır.

İlçemiz genelinde Geri Kazanım Projesi’nde Gül-
lerpınarı Mahallesi 25 metrelik yol altı ilk pilot bölge 
seçilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu bölgede çalış-
maların tamamlamasının ardından Şekerhane Mahal-
lesi, Kadıpaşa Mahallesi, Saray Mahallesi, Kızlarpınarı 
Mahallesinin 25 metrelik yol altında kalan kısmı, Çarşı 
Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde eğitim süreci 
tamamlanmış olup, uygulama çalışmalarına geçiş ya-
pılmıştır. Bu bağlamda 14240 konut, 1551 apartman 
bir fiil uygulamaya geçirilmiştir. Şu aşamada proje yak-
laşık 42.720 kişilik bir alanı kapsamaktadır. Uygulama-

da 2007 yılı itibariyle aşağıdaki tabloda verilen rakamlara ulaşılmıştır. 

 Alanya Geri Kazanım Projesi çalışmaları kapsamında 2007 yılı içerisinde uygulamaya başlayan konut başına 
düşen geri değerlendirilebilir atık miktarı Grafik 7’de verilmiştir. Bu grafik ile Ocak ayından Aralık ayına kadar 
projeye başlayan hane sayısına oranla artış gösteren geri değerlendirilebilir atık miktarı dikkati çekmektedir. 
Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında bu ulaşılan sonuçlar oldukça verimli olarak değerlendiril-
mektedir.

İlçemizde kaynağında ayrıştırma çalışmalarının başlatılmasının en önemli amaçlarından birisi de düzenli 
depolama alanına giden atık miktarının azaltılmasıdır. Bilindiği üzere Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisi Düzenli 
Depolama Alanları ve Atık Ayrıştırma Tesisi’nin inşaat aşaması 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Tesise 
ait kullanım alanının çok büyük olmaması sebebiyle mevcut alanın en verimli şekilde işletilmesi gerekmektedir. 
Bu işletim çalışmaları sırasında geri kazanım uygulamaları da alana giden karışık atık miktarının azalmasında 
oldukça önemli bir etkiye sahip olacaktır. Geçmiş yıllarda tesisin teknik çalışmaları sırasında kullanılmak üzere 
yapılmış olan atık karakterizasyonu çalışmaları ışığında, verimli bir kaynağında ayrıştırma işlemi düzenli depo-
lama alanına giden atık miktarını %15 ile %20 oranları arasında azaltacaktır. Böylece hem düzenli depolama 
alanının daha uzun süre hizmet vermesi sağlanmış olacak, hem de geri değerlendirilebilir atıkların ülke ekono-
misine kazandırılması mümkün olacaktır. Bu bağlamda 2007 yılı sonu itibariyle yapılan kaynağında ayrıştırma 
çalışmaları sonucunda depolama alanına giden atık miktarında Grafik 8’de verilen azalmalar gözlenmiştir. 2006 
- 2007 karışık atık miktarlarını esas alan bu grafikte aradaki azalmada kaynağında ayrıştırma işlemlerinin etkisi 
oldukça güçlüdür. Bu azalma oranlarının geri kazanım projesinin uygulamaya geçirilmesi işlemlerinin tamam-
lanmasıyla daha sabit ve verimli değerlerde olması beklenmektedir.

GRAFİK 8: 2007 Yılında Kaynağında Ayrıştırma Çalışmaları Sonunda Karışık Atık Miktarında Gözlenen Azalma

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Yukarıda verilen grafikler ışığında Grafik 9’da tanımlanan tabloda Mayıs – Ekim yaz sezonu boyunca top-

lanan geri değerlendirilebilir atık miktarlarında artış gözlenmiştir. Bu artış da 2007 yılı Mayıs ayı itibariyle otel-
lerde geri kazanım uygulamalarına başlanmasından kaynaklanmaktadır. 2007 yılı itibariyle uygulamaya geçi-
rilen bölgelerde yapılan tespit çalışmalarının çok uzun sürdüğü tespit edilmiş olup, bu uzun sürecin projenin 
devamlılığını aksattığı tespit edilmiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için uygulamaya geçiş yapılacak bölgeye 
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hazırlanmış olan el ilanları önceden dağıtılarak tespit çalışmalarına hız verilmiştir. Böylece o bölgenin apartman 
yöneticisi eğitimleri için tespit çalışmalarının daha seri bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır. Yaz ayı dönemlerinin 
genellikle tatil sezonu olması sebebiyle bu dönemde yapılan eğitim çalışmaları azaltılarak, katı atık yönetimiyle 
ilgili diğer faaliyetlere hız verilmiştir.

ALANYA KATI ATIK BERTARAF TESİSİ’NİN
İŞLETME İHALESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI

İhalesi yapılacak olan Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisi İşletimi İşi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ortak çalış-
ma yapılarak ihale teknik şartnamesi hazırlanmış olup, işin işletim ihalesi süreci 2008 Ocak ayında tamamlan-
mıştır.

ATIK PİLLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI PROJESİ 
Bilindiği üzere evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, mo-

torlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz te-
lefonlarda, oyuncaklarda vb. yerlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel teh-
like oluşturmaktadır. Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla bozula-
rak serbest hale geçer, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve 
yüzeysel suların kirlenmesine neden olur. Dolayısıyla kullanılmış pillerin 
tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kont-
rolü Yönetmeliği” kapsamında ilçemiz genelinde de kullanılmış atık pille-
rin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Bu proje kapsamında 2007 yılı içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak yet-
kilendirilmiş kuruluşlardan bir tanesi olan “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)” ile imzalanan 
protokol çerçevesinde ortak çalışma yürütülmesi kararı alınmıştır. Okullarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, 
mahalle muhtarlıklarında ve çeşitli iş yerlerinde başlatılması planlanan uygulama gereği, kullanılmış atık pille-
rin TAP tarafından temin edilen kırmızı kutu ve konteynerlerde biriktirilmesi planlanmıştır. İmzalanan protokole 
göre tespit edilen noktalarda atık pillerin toplama ve taşıma işlemleri belediyenin sorumluluğunda olup, atıkla-
rın alınması ve geri değerlendirilmesi işlemleri TAP sorumluluğundadır. 

ATIK PİL TOPLAMA NOKTASI TÜRÜ ATIK PİL TOPLAMA NOKTASI SAYISI

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 20

MUHTARLIK 16

OKUL 29

OTEL 80

TOPLAM 145

Tablo 1: Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Tespit Edilen Pilot Noktalar
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2007 yılı itibariyle tespit edilen 13 adet alışveriş merkezi uygulamaya geçirilmiştir. Hazırlanmış olan eğitim 
dokümanları ekipman teslimleri sırasında işletmelerde belirlenen sorumlulara teslim edilmiştir.

HAZIRLANMIŞ OLAN EĞİTİM DOKÜMANLARI

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI PROJESİ
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontro-

lü Yönetmeliği” gereğince 2007 yılında ilçemiz genelinde çalışmalara başlanmıştır. İlgili yönetmelik ile bitkisel 
atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde 
alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluş-
turulmasını, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik 
prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlamak 
amaçlanmış olup, bu amaç doğrultusunda ilçemiz genelinde eğitim ve yer tespit çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu yönetmelik ile belediyemiz, ilçemiz sınırları içerisinde yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mut-
fakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli 
denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, sınırlarımız dahilinde 
kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama 
izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, söz-
leşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almakla yetkilendiril-
miştir.

Bu bağlamda bir süredir devam eden tespit çalışmaları doğrultusunda öncelikle ilçemiz sınırları içerisin-
de belirlenen bir kısım restoranlara, yemek fabrikalarına ve pastanelere bitkisel atık yağlarını kaynağında ayrı 
toplamaları ve bu atıklarını anlaşma yapacakları lisanslı toplayıcılarla bertaraf etmeleri gibi konularda tebliğler 
yapılmış olup, aşağıda verilen tabloda yapılan tebliğ sayısına yer verilmiştir. 

İŞLETME TÜRÜ İŞLETME SAYISI

RESTAURANT & CAFE 136

PASTA İMALATHANESİ 24

YEMEK FABRİKASI 5

TOPLAM 165

Tablo 2: Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanmasına Yönelik Tebliği Yapılan İşletmeler

2007 yılı itibariyle tebliğ yapılan işletmelerden 50 tanesi sözleşmelerini imzalayarak bitkisel atık yağlarını 
kaynağında ayrı toplamaya başlamışlardır.

Ayrıca bu çalışmalar kapsamında 2007 Kasım ayı içerisinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilgili işletme-
lere yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. Bu yapılan eğitim semineri yaklaşık 250 işletme sahibi 
veya sorumlusunun katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, belirlenen aralıklarla bu eğitim seminerlerine geliştirilmiş 
içeriğiyle 2008 yılında da devam edilecektir.

MAVİ BAYRAK ÇALIŞMALARI
Uluslararası arenada FEE önderliğinde, ülkemizde TURÇEV koordinatörlüğünde kıyı ve sahil temizliği çalış-

maları kapsamında verilen “Mavi Bayrak Çevre Ödülü” ilçemizde 4 adet plajda yer almaktadır. Bu plajlarımız;

Keykubat Beach• 

Damlataş Beach• 

Cleopatra Doğu Beach• 

Cleopatra Batı Beach• 

Her sene TURÇEV Antalya Bölge Koordinatörlüğü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda ve Çevre Şubesi Mü-
dürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü’nden oluşan bir komisyon deniz suyu numunelerine göre mavi bayrak almaya 
hak kazanan plajlara denetim yaparak, plajların eksiklerini tespit etmektedirler. Yapılan tespitler sonucunda 4 
plajımızdaki eksiklikler giderilmekte, yapılan kontrollerle süreklilik sağlanmaktadır. 15 günde bir alınan ve An-
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talya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilen sonuçlar müdürlü-
ğümüz tarafından takip edilerek mavi bayrak panolarına işlenmekte, pla-
jı kullanan misafirlerimiz bu panolarda plajla ilgili her türlü bilgiye (plaj 
güvenliği, cankurtaran bilgileri, cankurtaran çalışma saatleri, plaj haritası 
vb.) ulaşabilmektedirler.

Alanya Belediyesi sorumluluğunda bulunan 4 adet plajda 2007 yılı 
itibariyle TÜRÇEV’le yapılan çalışma sonucunda mavi bayrak noktasında 
bulunan cankurtaran kule hizasından 125 metre sağdan, 125 metre sol-
dan olmak üzere plaj sınırı 250 metre olarak belirlenmiştir. 

DENİZ KİRLİLİĞİ KONTROLLERİ 
Alanya sahillerinde derelerden gelen ve denize ulaşan ve kirliliğe sebep olan katı atıklar deniz çevre zabıta 

teknesi ve kiralanan diğer tekneler ile denetimi yapılmakta ve herhangi olumsuz bir duruma sebep vermemek 
için bölge sürekli takip altında tutulmaktadır. Bu bağlamda hem denizleri kirleten tekneleri denetlemek hem 
vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, hem de sahilde 200 metrelik tehlikeli yaklaşma sınırını denet-
lemek amacıyla belediyemizce bir sürat teknesi hizmetine devam etmiştir. Hem mavi bayrak noktalarında hem 
de bu noktaların dışında kalan deniz ve plaj alanlarında özellikle sezon boyunca deniz zabıta teknesi yardımıyla 
sürekli olarak kontroller yapılmakta olup, deniz yüzeyinde meydana gelebilecek anlık kirliliklere anında müda-
hale edilmektedir. 

 Yapılan Kontrollerde Tespit Edilen Kaçak Noktalardan Görünümler

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ DENETİM ÇALIŞMALARI
İlçemiz merkezinde yaz aylarında eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü sorununun asgariye indiril-

mesi ve ses seviyelerinin kontrol altında tutulması amacıyla kurulan gürültü kontrol sistemlerinden gelen alarm 
ve uyarı raporlarının takibi sezon boyunca devam etmektedir. Eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü 
probleminin kaynağında asgariye indirilmesi amacıyla yeni bir sistem kurulmuş olup, 3 senedir bu sistemin 
sürekliliği sağlanmaktadır. Sistem sayesinde hem gürültü kirliliği asgari seviyeye çekilmesi hem de gelen misa-
firlerimizin daha kaliteli müzik dinlenmesi hede� enmiştir.

TEKNELERDEN ATIK ALIMI
İlçemiz İskele Mevkii Balıkçılar Barınağı’nda bulunan günlük, saatlik tur tekneleri ve bağlı bulunan özel yat-

lardan kaynaklanan evsel tip atık suların alınması için her yıl teknelerin bağlı bulunduğu Taş. Yat. Su Kooperatifi 
tarafından bir vidanjör ile anlaşması yapılmaktadır. Belediye personellerinden bir görevli de bu çalışmalara ka-
tılıp koordinasyonu sağlamaktadır. Yaz sezonu boyunca yapılan teknelerden atık su çektirim işlemleri bilgisa-
yarda kayıt altına alınmaktadır. Bu yapılan kayıtlarda tur teknelerinin ne kadar sıklıkta atık sularını çektirdiğinin 
tespiti yapılmakta, atık sularını çektirmeyen tekneler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.

TEKNELERDEN ATIKSU ALIMI

 2006 2007
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Mayıs 58 405

Haziran 131 803

Temmuz 174 1054

Ağustos 278 1120

Eylül 118 863

Toplam 570 4245

Tablo 3: 2006 – 2007 Yıllarına Ait Atık su Çekim Sayıları

GRAFİK 11: Teknelerden Atık Su Alımı 2006 – 2007 Karşılaştırması

GRAFİK 12: Teknelerden Atık Su Alımı 2005 – 2006 – 2007 Karşılaştırması

SEYYAR SABİT ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR

(MISIRCILAR, PAMUK ŞEKER, HAŞLANMIŞ MISIR, SİMİTÇİLER STANDARDİZASYONU)
İlçemizde haşlanmış ve patlamış mısır satıcıları, pamuk şeker ve simit satıcıları, çiçekçiler, ayakkabı boyayı-

cıları belli bir yerleşim düzeni ile ve sabit araçlarında satış yapmaktadırlar.

Satıcı değişiklikleri, kimlik yenileme işlemleri müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Çiçekçiler be-
lirlenen yerlerde gezici olarak satış yapmaktadırlar. Bu satıcıların kimlik bilgileri ile yerleşim düzenleri Çevre 
Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilmekte ve ilçede seyyar olarak her isteyenin gıda satışı yapması en-
gellenmektedir. 2007 yılında bilgisayar sisteminde bir program ile kayıtların güncelliği de sağlanmıştır.
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Ayrıca simit satıcılarının hijyenik kurallara uygun çalışmalarının sağ-
lanması amacıyla ilçemizde çalışan 77 adet simit satıcısına eğitim veril-
miştir. Verilen eğitim ile simitlere elle dokunulmamasının gerekliliğinden 
başlayarak personel hijyenine kadar basit hijyen eğitimi verilmiştir.

TURİZM ŞENLİĞİ ÇALIŞMALARI
Her sene olduğu gibi 2007 yılında da Turizm Şenliği etkinliklerinde 

gıda satışlarının organizasyonu yapılmıştır. Gıda satışı yapan firmaların 
yerleşim ve stand planlarının organizasyonu sağlanmaktadır. Halkın dü-
zenli bir şekilde şenlik çerçevesinde gıda ihtiyaçlarının karşılanması, bu 
kapsamda da hijyenik yeterliliğin sağlanması koşulunu koruması sağlan-
maktadır.

EVRAK ÇALIŞMALARI
Diskoların denetimi sonucunda 11 adet işletmeye tutanak tutulmuştur.• 

Tur teknelerinin denetimi sonucu 12 tur teknesine tutanak tutulmuştur.• 

Baca ve filtredeki sorunlar nedeniyle 8 işletmeye tutanak düzenlenmiştir.• 

Gürültü kaynaklı sorunlardan 7 işyerine tutanak tanzim edilmiştir.• 

Petrol istasyonlarında yapılan denetimlerde 4 işletmeye tutanak tanzim edilmiştir.• 

612 adet tespit varakası yazılarak şikayetler sonuçlandırılmıştır.• 

2.625 adet farklı konularda tutanak düzenlenmiştir.• 

307.930 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.• 
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