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ÖNSÖZ
Değerli Meclis Üyeleri
Alanya'yı yüksek standartlara sahip, sosyal ve kültürel hayatı zengin, halkın yaşamaktan mutlu olduğu ve huzur bulduğu, örnek
bir dünya kenti ”vizyonu ile 30 Mart 2014 te onurla başladığım Belediye Başkanlığımın 2014 yılı faaliyet raporunu sizlere
sunmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.
Tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ile farklılığını ve özelliğini daima koruyan Alanya'da ayrı dilleri konuşan farklı inançlarda, farklı
ırklardaki insanlar barış içinde yaşamışlardır. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken kapılarımızı her kesimden ve her yaştan insana
açık tuttuk. Halkımızın ihtiyaçlarını dikkate aldık.
Sadece bugün için bir şeyler yapmadığımızın Alanya'nın geleceğini de şekillendirdiğimizin farkındayız. Alanya'nın geçmişinden
gelen değerlerini, özelliklerini koruyarak onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istiyoruz.
06.12.2012 tarih ve 28.489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” 6360 Sayılı Kanun ile Antalya Büyükşehir
Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir.
6360 sayılı Kanun ile değişen sorumluluk alanının fiziki yapısının çok geniş ve dağınık olmasına bağlı olarak hizmetin etkin
yürütülmesinin sağlanması amacı ile Alanya Belediyesi idari yapılanmasında dört farklı hizmet noktası oluşturulmuştur.
Alanya Belediyesi'nin mücavir alanı yeni yasayla birlikte 3342 hektardan 182618 hektara yükselerek, hizmet alacak olan mahalle
sayısı 102 ye çıkmıştır. 6360 sayılı Kanun ile 55 kat büyüyen ilçemizde hizmet alanlarının çok dağınık ve merkezden çok uzak
mesafelerde olmasına rağmen, 2014 yılında yeni yönetim anlayışımız, büyüyerek gelişen organizasyon yapımız, uzman
kadromuz ve değişen yönetim sistemimizle 182618 hektar alanda eş zamanlı ve şeffaf hizmet imkânı sağlanmıştır.
Alanya'nın her noktasının bir Alanya olması için hizmet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde çıktığımız bu yolda desteklerini
bizden esirgemeyen ve uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, birim müdürlerime, memurundan
işçisine mesai arkadaşlarıma, bize destek olan Alanya halkımıza şükranlarımı sunarım.
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MİSYON - VİZYON VE İLKELER
MİSYON
Alanya Belediyesi'nin MİSYONU;
“Çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde küresel, ülkesel ve bölgesel
değerleri gözeterek, önce insan anlayışıyla yerel hizmetleri etkin ve
verimli yürütmek ve halkın yaşamını kolaylaştırmak”

VİZYON
Alanya Belediyesi'nin VİZYONU;
“Alanya'yı yüksek standartlara sahip, sosyal ve kültürel hayatı zengin,
halkın yaşamaktan mutlu olduğu ve huzur bulduğu, örnek bir dünya
kenti yapmaktır"

İLKELERİMİZ
•

İnsan Odaklılık

•

Güleryüzlü Hizmet

•

Karar Alma ve Uygulamada Şeffaflık, Açıklık ve Katılımcılık

•

Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, Eşitlik, Tarafsızlık ve
Sürdürülebilirlik

•

Kaynakların Kullanımında Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlik

•

Çevreye Duyarlılık

•

Eğitim Çalışmalarıyla Sürekli Gelişme ve Değişime Açıklık

•

Meslek Etiğine Bağlılık

•

Bilgi Edinme ve Denetim Hakkına Saygılılık

•

Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri Çerçevesinde Sosyal
Belediyecilik

•

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar
ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100
md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik
etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe
vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın;
büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için
binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95,
K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî
durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve
dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını
kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık
havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu
Kanunun kapsamı dışındadır

Koordineli Çalışma

Madde 15GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 14. maddesinde açıklanmıştır. İlgili maddeye göre
belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Madde 14a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve
kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle:
12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)
Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer
belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve
tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle:
12/11/2012-6360/17 md.)
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a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçe-vesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda
belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri
suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını
sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım
araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak
veya yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.

MİSYON - VİZYON VE İLKELER
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı,
mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini
gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar
getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat
toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini,
zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları
içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni
verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri
dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer
seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi
gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır.
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini
almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez
belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın
görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.
§ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler,
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla
arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve
bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da
ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve
araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç
işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi
hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin
proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Madde 16Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına
açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları
katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi,
resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

İNSAN KAYNAKLARI
Alanya Belediyesi'nde Temmuz 2014 tarihi itibariyle 341 memur, 6
sözleşmeli personel ve 418 sürekli işçi olmak üzere toplam 765
personel görev yapmaktadır. Belediyenin mevcut kadro durumu
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Ülkemizde yerel yönetimler yeniden bir yapılandırma süreci içinde
bulunmaktadır. Yeni 5393 sayılı Belediye Yasası, Yeni İhale Yasası,
Norm Kadro ve Analitik Bütçe Uygulamaları, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu gibi yasalar çıkmıştır. Bu yasaları
destekleyen yönetmelik ve tebliğlerle işlemler devam etmektedir. Bu
açıdan yerel yönetimler İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay denetiminden
başka iç denetim müesseselerini faaliyete geçirmektedir. Belediye
Meclisimiz iç denetimle ilgili komisyonunu kurmuştur ve gerekli
denetimler her yıl yapılmaktadır. Düzenlenen denetim raporlarına
göre, işlemler yeniden düzenlenmektedir.
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T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
•
2014 yılı faaliyetleri programı kapsamında Özel Kalem
Müdürlüğü tarafından, başkanlığın vatandaşlar ve protokol
düzeyindeki görüşme ve kabullerine ait hizmetler yürütülmüş,
başkanın günlük, haftalık ve aylık programları takip edilmiştir.
Belediye Başkanı'nın yurt içi ve yurtdışı resmi gezi programları
organize edilerek, randevuları takip edilmiştir. Başkanlık Makamı ile
Meclis, Encümen ve hizmet birimleri arasında iletişim sağlanarak
başkanın sözlü ve yazılı talimatları ilgili birimlere ulaştırılmış, takibi
yapılmış, birimler arasındaki koordinasyon sağlanmıştır.

ANADOLUJET GAZİPAŞA HAVALİMANI'NI
ANADOLU'YA BAĞLADI
AnadoluJet, Alanya'nın Dünyaya açılan kapısı Gazipaşa Havalimanı
ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasındaki karşılıklı seferlerini
başlattı.
Gazipaşa Havalimanı'nda Alanya Belediye Başkanı Hasan
Sipahioğlu ile yerel ve mülki idare yöneticilerinin katılımı ile
düzenlenen hat açılışının ardından, AnadoluJet'in ulaşım
sponsorluğunda Ankara Devlet Opera ve Balesinin müzikli oyunu
seslerle Anadolu gösterisi gerçekleşti.
Ankara'dan kalkan AnadoluJet'in Boeing 737-700 uçağı yaklaşık 160
yolcusuyla Gazipaşa Havalimanı'na indi.
Gazipaşa Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan karşılıklı
yapılacak seferler AnadoluJet, Ankara – Gazipaşa karşılıklı seferleri
23 Ocak 2014, Perşembe gününden itibaren 12.35'te Ankara'dan,
14.15'te Gazipaşa'dan kalkışlı yapılacak. Başlangıçta haftada 5 gün
olarak düzenlenen seferler, Nisan 2014'ten itibaren ise haftada 7 gün
olarak icra edildi. noktasına uçma hedefine her geçen gün bir adım
daha yaklaşıyor.
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MURMANSK'LA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI
Rusya'nın kuzeybatısında yeralan Murmansk Belediyesi ile Alanya
Belediyesi kardeş olma yolunda ilk adımlarını atarak kültürel, spor,
eğitim, turizm ve ticari alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı. Belediye
toplantı salonunda yapılan imza törenine, Alanya Belediye Başkanı
Hasan Sipahioğlu, Murmansk Belediye Başkanı Aleksey Veller ve
Murmansk şehri idari yönetim yardımcısı Mihail Solokov ile
beraberindeki heyet katıldı.
Rusya'nın Atlas Okyanusu ile öteki denizlere serbestçe açılabilen ve
kuzeyde buz tutmayan tek limana sahip Murmansk, Rusyanı'n kuzey
batıdaki en önemli yerleşim merkezlerinden biri. Heyet, protokolden
önce, şehrin ekonomik, ticari, kültürel, eğitim, sanat, turizm ve vs.
konularında da Belediye Başkanı Sipahioğlu'na bir sunum yaptı.
Murmansk'ın işbirliği teklifini kabul ettiklerini belirten Belediye Başkanı
Hasan Sipahioğlu, “ İki şehir arasındaki anlaşma inşallah gençlerin
ileride eğitim, kültürel, spor alanlarında buluşmalarına vesile olur” dedi.
4 bin 500 Rus vatandaşının Alanya'dan mülk satın alarak birinci
sıradaki Norveç ve ikinci sıradaki Almanları takip ettiğini vurgulayan
Sipahioğlu, Murmansk heyetinin sorularını yanıtlayarak, Alanya
limanı, yerleşik yabancılar (yeni Alanyalılar), mülk satışı, turizm
konularında da bilgi verdi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA DENİZ TİCARET ODASI'NDAN ZİYARET
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendirlioğlu, Meclis
Başkanı Mehmet Anılgan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Alanya Belediye
Başkanı Hasan Sipahioğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili bilgi veren Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir
İnanç Kendirlioğlu, Antalya Deniz Ticaret Odası olarak meclis
toplantılarını her ay bir ilçede yapmaya karar verdiklerini belirterek, ilk
toplantı için Alanya'yı seçtiklerini söyledi

BELEDİYE BAŞKANI SİPAHİOĞLU UKRAYNA
TELEVİZYON KANALINA RÖPORTAJ VERDİ
Ukrayna R1 ve Favori kanalları, Avrupa ülkelerinde yayınlanacak olan
sosyal, kültürel ve turizm ağırlıklı programının çekimlerini yapmak
üzere Alanya'ya geldi. Bir hafta süren çekimlerin Belediye Başkanı
Hasan Sipahioğlu ile yapılan röportajla başladı.
Televizyon ekibinin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı,
Alanya'nın beklentilerinizi karşılayabilecek bir şehir olduğunu söyledi.
Başkan Sipahioğlu, röportajında Alanya'nın tarihi ve kültürel
zenginliklerinden örnekler vererek, farklı kültürlerin bir arada uyum
içinde yaşadığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti. Alanya'da
turizmin 1950'li yıllarda başlamasıyla günümüze kadar gelen süreç,
Alanya'daki değişiklikler, sosyal yaşam, kültürleri yaşatmak için
yapılan çalışmalar ve tarım alanlarındaki çeşitlilik konularında bilgi
verdi.
R1 ve Favori kanalı ekipleri, inşaat sektörü, tropik meyve bahçeleri,
Alanya Kalesi, Dim çayı, Gemi ve Denizcilik Müzesiyle ilgili Tophane
Mahallesi'nde çekimler yaptı.

www.alanya.bel.tr
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YENİ BAŞKAN YÜCEL, GÖREVİ TÖRENLE DEVRALDI
07.04.2014

YÜCEL, KARDEŞ ŞEHRİ KABUL ETTİ
07.04.2014
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, görevinin ilk

30 Mart yerel seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı seçilen

gününde tebrik ziyaretlerini kabul etti. Alanya'nın Rusya'daki kardeş

Adem Murat Yücel, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreni

şehirlerinden Murmansk heyeti, Alanya Belediye Başkanı Adem

ile görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yücel,

Murat Yücel'i ziyaret edip, tebriklerini iletti.

•

eski başkan Hasan Sipahioğlu'ndan görevi teslim aldı.
Yücel, Hasan Sipahioğlu'na teşekkür etti. Törende ayrıca, geçmiş
dönemde görev yapan Belediye Meclis Üyelerine de birer teşekkür
plaketi verildi.

ÖZDEMİR'DEN YÜCEL'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
08.04.2014
•

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Alanya'nın daha da büyüdüğünü belirten Özdemir, 'İlçemize yeni
belediye başkanımız hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni bir heyecan ve farklı
projeler, birçok konu gündemimize gelecek, inşallah birlikte bunların
üstesinden geleceğiz.' dedi.

ALANYA BELEDİYESİ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
09.04.2014
•

30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Meclis Toplantı

Salonu'nda belediye meclis üyelerinin eksiksiz katılımı ile ilk meclis
toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclisin açılış
konuşmasında, “30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli
İdareler seçimlerini müteakip halkımızın büyük çoğunluğu bizleri bu
göreve layık görmüştür. Bizler de bu görevi kutsal bilip, Alanya'yı daha
ileri bir noktaya taşımak için hep birlikte çalışacağız. Tüm siyasi
partilerden halkın oylarını alarak buraya seçilerek temsil görevi
verilen meclis üyesi arkadaşlarımın görevlerini tebrik eder, Alanya için
hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 169'UNCU YILDÖNÜMÜ
10.04.2014
•
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169′uncu yıl dönümü ve Polis
Haftası, Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehitler için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen törene
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emniyet Müdürü Erkan
Dur, polisler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN YÜCEL, ZİYARETLERİ KABUL EDİYOR
09.04.2014
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, görevinin üçüncü

gününde de ziyaretleri kabul etti. Ziyaretler arasında Alanya'da yatırım
ve hizmetlerin devamı için birimlerle görüşmesini sürdürürken bir

BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARETÇİ AKINI DEVAM EDİYOR
10.04.2014

GAZETECİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
09.04.2014
•

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in makamı, hayırlı
olsun ziyareti için gelen sivil toplum örgütleri, partililer, muhtarlar ve
vatandaşların akınına uğradı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'e ziyaretçi akını sürüyor.

Alanyalı Gazetecilerden Haber Alanya Genel Yayın Müdürü Rıza

Yanık, Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, DHA
Alanya temsilcisi Teoman Eriş, Sabah Gazetesi Alanya muhabiri
Engin Anak Haber Alanya Gazetesi muhabiri Volkan Yüksel ve Alanya
Atçılar Derneği Başkanı Ömer Kozan, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret ettiler.

www.alanya.bel.tr
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AGC'DEN BAŞKAN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
10.04.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i, Alanya Gazeteciler
Cemiyeti (AGC) ve TGF Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dim
öncülüğünde, AGC yönetiminden Rıza Yanık, Ferit Kesen, Gaye
Coşkun, Mehmet Ali Gürses, İbrahim Barış Basar ve Emel Sipahioğlu
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

ALANYA'DA, İLK SPOR TIRMANIŞ ROTALARI AÇILDI.
24.04.2014

İLK ENCÜMEN YAPILDI
10.04.2014
•

Alanya Belediye Encümeni, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat

Yücel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

•
Alanya Belediyesi ve Alanya Doğa Sporları Kulübü'nün işbirliği ile
Alanya bir ilke, bir farklılığa daha imza attı. Tırmanış antrenörü Kemal
Sezen tarafından bir yıl önce ilk incelemesi yapılan Alanya Belediyesi
Kızılalan Mağara bölgesine giren Türkiye Tırmanış Milli Takım
Sporcusu Zorbey Aktuyun, tırmanış sporcuları Kemal Sezen ve Emre
Baran; tırmanış alanlarını inceleyerek 20 günlük çalışmalarının
ardından 10 rota açtılar.

YABANCILAR MECLİSİ'NE TEŞEKKÜR…
25.04.2014
BAŞKAN YÜCEL, KARDEŞ ŞEHİR
ÇOCUKLARINI AĞIRLADI
24.04.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kardeş şehirlerden gelen
öğrenci heyetleriyle bir araya geldi. Başkan Yücel, “Atatürk'ün
çocuklara hediye ettiği dünyanın tek çocuk bayramında sizleri
Alanya'da ağırlamaktan onur duyuyoruz.” dedi.
•
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için
Alanya Belediyesi'nin davetlisi olarak Alanya'ya gelen Litvanya'nın
Trakai, Letonya'nın Talsi, Polonya'nın Wodzislaw-Slaski,
Finlandiya'nın Rovaniemi ve Rusya'dan yeni kardeşimiz Murmansk
şehri öğrencileri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
belediyede ziyaret etti.
14

www.alanya.bel.tr

•
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'ne (Yeni Alanyalılar),
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ne alınan engelli taşıma aracına
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YÜCEL'E ONURSAL ÜYELİK
25.04.2014
•
Alanya Eskrim Spor Kulübü 23 Nisan Uluslararası Çocuk
Kupası'na katılan sporcular Berke Karabulut, Zeynep Özdal, Milli Takım
Antrenörü Tarık İnel, Velileri Sibel Özdal, Ali Karabulut ve Keriman
Akay, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ettiler.
•
Milli Takım Antrenörü Tarık İnel, Başkan Yücel'e eskrim spor kulübü
faaliyetleri hakkında bilgi vererek kulübün onursal üyeliğini teklif etti.

50. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
ALANYA- KEMER STARTI VERİLDİ.
28.04.2014
•
50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabı startı, 28
Nisan Pazartesi günü saat 10.50'de Alanya Kızılkule önünden verildi.
Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin
Müftüoğlu'nun birlikte verdiği startla, 175 kilometrelik Alanya- Kemer
etabı başladı.

ONUR AİR'DEN GZP'YE TARİHİ UÇUŞ
25.04.2014
•
Atatürk Havalimanı'ndan (AHL) Gazipaşa Havalimanı'na (GZP)
sefer düzenleyecek ilk şirket olan Onur Air'e ait 8Q210 sefer sayılı
uçak, saat 15.50'de Gazipaşa'ya indi.
•
Onur Air'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan GZP' ye saat
14.40'ta yaptığı ilk uçuşa, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Protokolü, STK
temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

www.alanya.bel.tr

15

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
CHP İLÇE YÖNETİMİ'NDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET YÜCEL'DEN TÜREL'E, NEZAKET ZİYARETİ
28.04.2014

•

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden CHP
İlçe Başkanı Şevki Türktaş, “Alanya için ne yapabiliriz noktasında
Başkan Yücel ile devamlı istişare içinde olacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Menderes Türel'e gerçekleştirdiği nezaket

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir

ziyaretinde 'hayırlı olsun' diyerek başarılar diledi.
•

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güney, Alanyaspor
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerini ilettiler.

BAŞKAN YÜCEL'DEN ÖĞRENCİLERLE RÖPORTAJ

29.04.2014
•
Alanya Anadolu Lisesi öğrencileri Deniz Şimal Kara, Ahmet
Sevban Ünsal, Gülseren Erdoğan, Barış Pişkin ve Şule Yıldırım,
biyoloji dersi ödevleri için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ile röportaj yaptılar.
•
Başkanlık Makamı'na gelen 5 öğrenci Yücel'e, tropikal meyveler
hakkında sorular yöneltti.

BÖLGE MÜDÜRÜ'NDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
30.04.2014
•
Hürriyet Gazetesi Antalya Bölge Müdürü Hayri Dizerkonca,
Reklam Müdürü Lale Çakmur ve Yaysat Antalya Bölge Müdürü Murat
Bayram, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret
ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞLILAR DERNEĞİ'NDEN
TEBRİK ZİYARETİ
29.04.2014
•

Kahramanmaraşlılar Derneği, Alanya Belediye Başkanı Adem

Murat Yücel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK PARTİ KADIN KOLLARI'NDAN ZİYARET
30.04.2014
•
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Kadın Kolları Başkanı
Şükran Çalık ve kadın kolları yönetimi, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN TÜREL VE BAŞKAN YÜCEL,
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
05.05.2014

REKTÖR KÂHYA'DAN, BAŞKAN YÜCEL'E PLAKET
02.05.2014

•
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ekibiyle
birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.
Başkan Türel ve Başkan Yücel, Meclis toplantı salonunda birim
amirleri ve kurmaylarıyla birlikte ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili
istişarelerde bulundu.
•
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı
Mustafa Köse, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Alanya
Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Türel'i Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel karşıladı. Başkan Yücel, Türel'e Alanya'ya özgü bir
tablo hediye etti.

•
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek bir plaket
takdim etti.

AKADEMİSYENLERE ALANYA KALESİ TANITILDI
02.05.2014
•
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne bağlı (UNESCO)
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS), CIVVIH adlı Akdeniz
Alt Komitesi, Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile Alanya'da toplandı.
•
ICOMOS'un alt komitesi olan CIVVIH'in '21'inci yüzyılın Akdeniz'inde
surlarla çevrili liman şehirlerinin alanları, değerleri ve mekânın ruhu'
konulu çalıştayın açılışı Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı.

WİNGS FOR LİFE WORLD RUN'A, KATKILARINDAN
DOLAYI BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
05.05.2014
•
Omurilik felçlileri yararına düzenlenen 'Wings for Life World Run'
(Yaşam İçin Kanatlar Dünya Koşusu) organizasyonunun Türkiye ayağı
sorumlusu Tamer Keskin ve ekibi tarafından Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'e, organizasyona sağladığı katkılardan dolayı
teşekkür plaketi verildi.

www.alanya.bel.tr
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ALİDAŞ YÖNETİMİNDEN, BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
07.05.2014
•
Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Anonim Şirketi
(ALİDAŞ) Yönetim Kurulu üyeleri Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel 'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

ANADOLUJET YETKİLİLERİ, BAŞKAN YÜCEL'İ GAZİPAŞA
UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ
07.05.2014
•
Anadolujet Tanıtım ve Pazarlama Müdürleri Demokan Murat
Öktem ve ve Zekeriya Coştu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
•
Gazipaşa Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında
uçuş yapan Anadolujet'in temsilcileri Başkan Yücel'i makamında
ziyaret ederek tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Anadolujet
Tanıtım ve Pazarlama Müdürleri Demokan Murat Öktem ve Zekeriya
Coştu, Başkan Yücel'e Anadolujet Havayolları Şirketi ile ilgili bilgiler
verdi. Başkan Yücel de misafirlerine ziyaretleri için teşekkür ederek
Gazipaşa Havalimanı'nın Alanya turizmi ve ekonomisi için öneminden
bahsetti.

MOBİLYACILAR VE GAZİPAŞA MHP TEŞKİLATI'NDAN ZİYARET
07.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i, Mobilyacılar Odası
ve Gazipaşa Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Teşkilatı da ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

BAŞKAN YÜCEL, ÖĞRENCİLERE RÖPORTAJ VERDİ
09.05.2014
•
Alanya Obaköy Ortaokulu öğrencileri Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ile röportaj yaptı.
•
Öğretmenleri İbrahim Yurtcan eşliğinde Başkan Adem Murat
Yücel'i ziyaret eden Alanya Obaköy Ortaokulu öğrencileri, okullarında
çıkardıkları dergi için hazırladıkları soruları Başkan Yücel'e sordu.

BAŞKAN YÜCEL, ANTALYA DENİZ TİCARET ODASI'NI AĞIRLADI
07.05.2014
•
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu'nu
ve yönetimini ağırlayan Başkan Yücel, “Alanya'da denizciliğin
ekonomik bir değer kazanması adına sizlerle her zaman işbirliği içinde
olacağız.” dedi.

KONSOLOS YARDIMCISI ALEXEY SHİVANOV'DAN ZİYARET
09.05.2014
•
Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Konsolos
Yardımcısı Alexey Shivanov, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret ederek, konsolosluk adına tebrik dileklerini iletti.
•
Konsolos Yardımcısı Shivanov Türkçe yaptığı konuşmasında,
“Konsolosluğumuz adına sizi tebrik ediyor, görevinizde başarılar
diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanlığınız döneminde
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine destek
olacağınıza inanıyorum.” dedi.
18

www.alanya.bel.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

YÜCEL, 'BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'…
12.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle muhtarları
ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Birim amirlerinin de katıldığı
tanışma toplantısında Başkan Yücel, muhtarların sorunlarını dinledi.

BAŞKAN YÜCEL, ÇİFTÇİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI
14.05.2014
•
Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ve yönetim kurulu
üyeleri, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL'E HENTBOL MİLLİ TAKIM FORMASI
14.05.2014
•
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, Alanya
Belediyesi'nin hentbola verdiği desteklerden dolayı Başkan Adem
Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek Türkiye Hentbol Milli Takım
forması hediye etti.

BAŞKAN YÜCEL, “SAHİLLERLE İLGİLİ HUZUR VE
SÜREKLİLİK İSTİYORUZ”…
13.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir
Belediye Meclisi'nde söz alarak Alanya sahillerinde tüm yetkinin
Alanya Belediyesi'ne verilmesi gerektiğini belirterek, “Sahillerde
özellikle su sporları ve büfelerin yetkileri bölgeye hakim olan
belediyelere bırakılmalıdır. Yoksa güvenlik zafiyeti oluşur ve illegal
suçların işlenmesi kolaylaşır.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL, ALMANYA'DAN GELEN
ENGELLİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
14.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Almanya'da faaliyet
gösteren 400'ün üzerindeki engelli spor kulübünün federasyon başkanı
Eckard Kirch ve federasyon yöneticilerini makamında ağırladı.
www.alanya.bel.tr
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HÜSEYİN ER,
BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
21.05.2014
•
Yeni Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Başkan Yücel, Milli Eğitim
Müdürü Er'e 'hayırlı olsun' diyerek görevinde başarılar diledi.

19 MAYIS, ALANYA'DA BURUK KUTLANDI
20.05.2014
•
Manisa Soma'da meydana gelen maden kazası dolayısıyla 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Alanya'da da buruk kutlandı.

TAPU MÜDÜRÜ'NDEN 167. YIL ZİYARETİ
21.05.2014
•

Tapu ve Kadastro'nun kuruluşunun 167. yılı etkinlikleri kapsamında

Alanya Tapu Müdürü Osman Eroğlu, beraberindeki heyetle Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

GÜVENLİK ZİRVESİ BELEDİYE'DE BULUŞTU
20.05.2014
•
Antalya İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Aykut Tanrıverdi
ile Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

KÜLTÜR MERKEZİ'NDE EL İŞİ SERGİSİ AÇILDI
21.05.2014
•
Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
düzenlenen El Sanatları Kursu'nda yapılan el emeği göz nuru ürünler,
Alanya Kültür Merkezi'nde sergilendi.
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NORDİC SEMİNERİ BU YIL ALANYA'DA…
21.05.2014
•
Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti, Finlandiya Alanya Fahri
Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Paulina Müftüoğlu ve Detur Alanya
sorumlusu Terhi Alanya, Başkan Yücel'i makamında ziyaret ederek, bu
yıl ilk defa Alanya'da yapılacak Nordic Semineriyle ilgili bilgi verdiler.

KUVEYTLİ ACENTLACILARA VE KAZAK BASININA
ALANYA TANITILDI
26.05.2014
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuveytli acenteciler

ve Kazakistan basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
•
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) ağırladığı
Kuveytli acenteciler ve Alanya Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ev sahipliği
yaptığı Kazakistanlı basın mensupları ile yemekte buluşan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her iki heyete Alanya'nın turizm
potansiyeli ve yerleşik yabancı nüfusu hakkında bilgi verdi.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDEN ZİYARET
27.05.2014
•
Ankara Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyeleri
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.
•
Etimesgut Belediyesi'nin 'Engellileri Denizle Buluşturma Projesi'
kapsamında Alanya'ya gönderdiği 120 engelli ile Alanya'ya Gelen
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış ve meclis
üyeleri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, TURİMZCİLERLE DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI YAPTI
27.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaz sezonu ile ilgili
Alanya'da faaliyet gösteren tüm turizm dernekleri ve birliklerini
belediyede toplantıya çağırdı. Yapılan turizm zirvesinde turizm sezonu
hazırlıkları ve sorunlar masaya yatırıldı.

CHP KADIN KOLLARI'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
28.05.2014
•
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Kadın Kolları Yönetimi, Zuhal
Sirkeli başkanlığında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dedi.
www.alanya.bel.tr
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BAŞKAN YÜCEL, “ÜRETİLEN HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ”…
28.05.2014
•
Saadet Partisi İlçe Teşkilatı'nı makamında ağırlayan Başkan
Yücel, “Tüm siyasi partilerin yorum, öneri ve projelerine açığız.
Üretilen her şeyin arkasındayız. “ dedi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN ALANYASPOR'A DESTEK
28.05.2014
•
Alanyaspor yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü Aydın'ın
attığı 3 golle yendi. Kaymakam Erhan Özdemir, Kulüp Başkanı Hasan
Çavuşoğlu ve Başsavcı Yener Yavuz'la birlikte soyunma odasında
futbolcuların sevincine ortak olan Başkan Yücel, 'Alanya Belediyesi
olarak Alanyasporumuz için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN KARDEŞ ŞEHİR
TALSİ HEYETİNE ' HOŞGELDİNİZ ' ZİYARETİ
29.05.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festival kapsamında
Alanya'ya gelen Letonya'daki kardeş şehir Talsi heyetini kaldıkları
otelde ziyaret etti.

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİNE SERTİFİKA VERİLDİ
29.05.2014
•
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile Alanya
Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi'nin birlikte yürüttüğü
kamu kurumlarında çalışan personele yönelik verilen işaret dili kursu
tamamlandı.
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BAŞKAN YÜCEL'DEN, ÖZEL SPORCUYA ÖZEL İLGİ
29.05.2014
•
21-26 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen “ Down
Sendromlular Dünya Atletizm Şampiyonası”nda, 800 metrede Dünya
Şampiyonu olan Dilara Çevik, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'le
sevincini paylaştı.

EL YAZMALARI VE İZLER SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
01.06.2014
•
14. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri
kapsamında iki ayrı noktada sergi açılışı yapıldı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDEN BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR
29.05.2014
•
Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Aydın
Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek,
eğitime yaptığı katkılarından dolayı teşekkür edip, ebru sanatıyla
hazırlanmış bir tablo hediye etti.

TALSİ HEYETİNDEN, İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ
SPOR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEKLİFİ…
30.05.2014
•

Letonya-Talsi Belediye Başkanı Aivars Lacarus başkanlığındaki,

Milli Eğitim Müdürü Ināra Veismane, Meclis Üyesi Vilnis Pucitis, Meclis
üyesi ve Spor Müdürü Normunds Kruze, Talsi Belediyesi İdari Müdürü
Ģirts Kalnbirze ve Kardeş Şehirler ve Uluslararası İlişkiler Müdürü
İnga Priede'den oluşan heyet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i makamında ziyaret etti.
•

Talsi ile Alanya arasındaki spor ilişkilerinin daha da

güçlendirilmesi teklifinde bulunan heyet, iki şehir arasındaki
belediyecilik sistemi hakkında da görüş alış-verişinde bulundu.

TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜ
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
01.06.2014
•

Alanya Belediyesi tarafından 14.sü düzenlenen Turizm ve Sanat

Festivali, 31 Mayıs Cumartesi günü yörük göçü canlandırılması ve
mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.
www.alanya.bel.tr
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ALANYASPOR SEVİNCİ BİNLERCE KİŞİYLE KUTLANDI
02.06.2014
•
İstanbul'daki final maçında Hatayspor'u penaltı atışlarıyla mağlup
eden Alanyaspor kafilesini Gazipaşa Havaalanı'nda karşılayan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, galibiyet sevincini festival
programına taşıdı.

BAŞKAN YÜCEL, KARDEŞ ŞEHİRLERE
YÖRÜK KİLİMİ HEDİYE ETTİ.
02.06.2014
•
14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali'ne katılan
büyükelçiler ve kardeş şehirler, Türk Gecesi'nde bir araya geldi.
•
Geceye, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Kestutis Kudzmana,
Letyonya'nın Ankara Büyükelçisi Atis Sjanits, Litvanya'nın eski
büyükelçisi ve Kaim Türkü Halina Kobeç, Alanya Kaymakamı Erhan
Özdemir, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis
üyeleri ve kardeş şehir heyetleri katıldı. Alanya ve Türk kültürünün
tanıtıldığı gecede Alanya'ya özgü yemekler ikram edildi; folk
gösterileri, yöresel oyunlar sergilendi. Türk Gecesi'nin sonunda Talisi,
Trakai, Silute, Gladbeck, Murmansk, Dergaçi Saratov, Zelenegorsk,
Mehdia, Rovaniemi, Schwechat ve Wodzislaw-Slaski şehirlerinden
gelen delegasyonlar, Belediye Başkanı Yücel'e ülke ve şehirlerinin
kültürünü tanıtan hediyeler sundu. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murta Yücel de Alanyalı ev hanımları tarafından dokunan yörük
kültürünün simgesi Alanya kilimi hediye etti.
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LİTVANYA'NIN SİLUTE KENTİ İLE KARDEŞLİK İMZASI ATILDI
02.06.2014
•

Büyükşehir Yasası'ndan önce Konaklı Belediyesi'yle kardeş şehir

olan Litvanya'nın Silute Belediyesi, Encümen Salonu'nda yapılan
törenle Alanya Belediyesi ile tekrar kardeşlik imzası attı.
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Silute Belediye

Başkanı Sarunas Lauzikas'ın attığı imza törenine, Litvanya'nın Ankara
Büyükelçisi Kestutis Kudzmanas, Silute İlçe İdari Müdürü Tomas
Budrikis, Dış İlişkiler Uzmanı Edita Sukye, Meclis Üyeleri ve basın
mensupları katıldı.

GÜZELBAĞ MAHALLESİ'NE SANAYİ SİTESİ
04.06.2014
•
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan yardımcısı
Ahmet Paşaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret ederek Güzelbağ Mahallesi'nde kurulması
planlanan İmalatçı Sanayi Sitesi hakkında bilgi aktardılar.

BAŞKAN YÜCEL, AGC'DE GAZETECİLERLE BULUŞTU
04.06.2014
BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR BELGESİ
04.06.2014
•
Alanya Kaymakamlığı tarafından 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turu'nun düzenlenmesine katkıda bulunanlar için teşekkür kahvaltısı
verildi.

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı
Erhan Özdemir ile birlikte Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın
mensupları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
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U-11 FUTBOL LİGİ'NDE BİRİNCİ TÜRKLERSPOR
04.06.2014

KURUM MÜDÜRLERİ VE ALİMDER'DEN YÜCEL'E ZİYARET
05.06.2014

•
Alanya Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Adem Murt Yücel
adına Mini Minikler U- 11 Futbol Şenliği 12 Nisan – 02 Haziran
arasında Alanya Belediyesi Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleşti.

•
Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi, Gönül Kemal Reisoğlu
İlköğretim Okulu, Sosyal Hizmetler Merkezi ve diğer sosyal hizmet
kurumlarının müdürleri ile Alanya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (ALİMDER) Yönetimi, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL, BERBERLERİ KABUL ETTİ
05.06.2014
•
Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 44 berberi temsilen dün, 15
berber, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir başkanlığında,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

ALANYASPOR'DAN BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
06.06.2014
BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI
MÜFTÜOĞLU'NDAN BAŞKAN YÜCEL'E PLAKET
05.06.2014
•
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, katkılarından
dolayı 50. Yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu anısına plaket ve
bisikletin öyküsünü anlatan bir kitap hediye etti.
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•
PTT. 1. Lige yükselen Alanyaspor'un yönetimi ve futbolcuları,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret
ederek, teşekkür ettiler.
•
Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Genel Koordinatör
Mevlüthan Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Mehmet Karasoy, takım
kaptanı Aydın Çetin, oyuncular Gökhan Kaba, Timuçin Aşçıgil ve
kaleci Haydar Yılmaz, takımın en önemli anlarında yanında olduğu
için Başkan Yücel'i ziyaret etti. Alanyaspor yönetimi ve futbolcular,
şampiyonluk kupasını Başkan Yücel'e takdim etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZMCİLER ALTİD'İN SEZON AÇILIŞ YEMEĞİNDE
ALANYA BELEDİYESPOR TENİS TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI BULUŞTU
09.06.2014
11.06.2014
•
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 31 Mayıs-03 Haziran
tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen 14 Yaş Hafta Sonu
Müsabakaları'na katılan Alanya Belediyespor Tenis Takımı, Başkan
Yücel'i ziyaret etti.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
09.06.2014
•
İşçi Partisi (İP) Alanya İlçe Başkanı Faruk Kurtoğlu ve İP
Partisi'nden 30 Mart Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkan Adayı
olan Zeliha Daşıyıcı ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i ziyaret ettiler.

•
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği 'nin (ALTİD) Rubi Platinum
SPA-Resort Otel'de düzenlediği 2014 sezon açılış yemeğinde protokol
ve turizmciler bir araya geldi.

MHP KADIN KOLLARI'NDAN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
11.06.2014
•
MHP Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Necla Yıldırım,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i ziyaret etti.
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Kadın
Kolları yönetimini makamında ağırladı.

www.alanya.bel.tr
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GÜRDAL: 30 YILDIR ALANYA'YI TAKİP EDİYORUM
AB BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU,
BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
14.06.2014

•
“30 yıldır Alanyalıyım” diyen Turizm eski Bakanı İbrahim Gürdal,
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.

•
AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i belediyede ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu,
ziyaretinin anısına Başkan Yücel'e bir plaket verdi.
•
AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Mart Yerel
Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'nu, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Adem Er ile birlikte
birim amirleri ve Meclis Üyeleri belediye girişinde karşıladı. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücel de, Çavuşoğlu'na ipek
böceği kozasından yapılmış tablo hediye etti. Tabloyu çok beğenen AB
Bakanı Çavuşoğlu, bundan sonra Bakanlık adına verilecek
hediyelerde Alanya'nın tanıtılması için ipek kozasından yapılan bu
tabloların kullanılacağını söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, ENERJİ SORUNUNA DEĞİNDİ
•
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı
Yücel, özellikle turizm sezonunda yaşanan elektrik sorununu AB
Bakanı Çavuşoğlu'na aktardı. Başkan Yücel, “Alanya turizm şehri.
Burada sık sık yaşanan elektrik kesintisi turizmimizi olumsuz etkiler.
Sokak lambalarında, karayolu kenarında ve tünellerde yapılan
kesintiler trafik kazalarına ve büyük karmaşaya neden olmaktadır.
İmajımızı kötü etkilemektedir.” dedi. AB Bakanı Çavuşoğlu da,
Alanya'da ve bölgede yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili AKEDAŞ
yetkilileri ve bölge belediye başkanları ile bir toplantı düzenlemeyi
planladıklarını açıkladı.

MİNİKLERİN RESİM SERGİSİNİ BAŞKAN YÜCEL AÇTI
17.06.2014
•
Resim öğretmeni Özge Aydoğan ve öğrencileri tarafından
düzenlenen resim sergisinin açılışını, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel yaptı.

DÜNYA 2.'Sİ GENÇ YAZAR'A BAŞKAN YÜCEL'DEN ÖDÜL
19.06.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İsviçre'de internet
üzerinden düzenlenen Dünyanın En Genç Yazarları Yarışması'nda
'Ah' adlı kitabıyla Dünya 2.'si seçilen Alanyalı yazar Mehmet
Duraklı'yı kutlayarak, çeşitli ödüller verdi.
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
AB BAKANI ÇAVUŞOĞLU, YENİ ALANYALILARI
AĞIRLADI
19.06.2014

•
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Hamide Gübbük, 2016 yılında
yapılacak olan Uluslararası Muz Konferansı konusunda Başkan
Yücel'e bilgi verdi.

•
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu
Alanya Belediyesi Yabancılar (Yeni Alanyalılar) Meclisi'ni ağırladı.
•
Alanya'da yaşayan yabancıların sorunlarını ve Avrupa uyum
yasaları çerçevesinde 11 Nisan'da yürürlüğe giren 6458 Sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'yla değişikliğe uğrayan
ikamet tezkeresiyle ilgili bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'ya
giden Yabancılar Meclisi, Ulusal Ajans yetkilileri ve Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
• Yabancılar Meclisi Çavuşoğlu'na bir de dosya sunarak ülkeler
arasındaki yasalardan kaynaklanan farklılıklardan dolayı yaşadıkları
sorunları dile getirdiler.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERESAYONU GENEL SEKRETERİ
KADIOĞLU: “ALANYA ,SPOR ORGANİZASYONLARINDA
ÇOK BAŞARILI”
20.06.2014
•
Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Barbaros Mutlu
Kadıoğlu ile Hakem Komitesi Üyesi Mehmet Önder, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
•
Başkan Yücel ile Kadıoğlu, Temmuz ayı başında başlayacak olan
Türkiye Minikler Futbol Şenliği, Uluslararası Ramazan Demirci Açık
Alan Hentbol Turnuvası ve Uluslararası Plaj Hentbolu ile ilgili yapılan
hazırlıklar üzerine bilgi alış verişinde bulundu.

GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
19.06.2014
•
Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mehmet Tarkan Tüzken,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e nezaket ziyaretinde
bulundu.

ÖZEL ÖĞRENCİLER BAŞKAN YÜCEL'E, TABLO HEDİYE ETTİ
20.06.2014
•
Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
öğrencileri, psikolog Feridun Özdeş önderliğinde Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, resim atölyelerinde yaptıkları bir
tabloyu hediye ettiler.

YÜCEL: ULUSLARARASI MUZ KONFERANSI'NIN
ALANYA'DA YAPILMASI İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
20.06.2014
•
Muz konusundaki çalışmaları ile tanınan Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Hamide Gübbük ile Alanya Belediye
Meclis Üyesi Mehmet Kural, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
ziyaret etti.
www.alanya.bel.tr
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BAŞKAN YÜCEL, ÇIPLAKLI MUHTARLIK OFİSİ'NİN
AÇILIŞINA KATILDI
20.06.2014
•

Çıplaklı Mahallesi Muhtarı Mümin Topal'ın muhtarlık ofisinin

açılışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Ofis
açılışına katılan Başkan Yücel'e, mahalle sakinleri büyük ilgi
göstererek çalışmalar için teşekkür ettiler.

ALANYAMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
25.06.2014
•
Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, belediye hizmetlerini sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceklerini söyledi.
•

Oda ve dernek başkanları ile belirli zaman aralıklarında bir araya

gelerek yapılacak hizmetler konusunda fikir alışverişi yapıldı.

“GÖKYÜZÜNDEN TURİZME BAKIŞ” PROJESİ'NE
BAKA'DAN MADDİ DESTEK…
24.06.2014
•

Mahmutlar Otelciler Derneği (MODER) tarafından Batı Akdeniz

Kalkınma Ajansı'na (BAKA), Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı kapsamında sunulan ve Alanya Belediyesi'nin proje
iştirakçisi olarak yer aldığı “Gökyüzünden Turizme Bakış” projesi hibe
desteği almaya hak kazandı.

KOZA ÇİÇEĞİ PROJESİ BELEDİYE VE
ALTSO İŞBİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİYOR
24.06.2014
•

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin

ve ALTSO Kadın Girişimciler, Grubu Koza Projesi ile ilgili Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Başkan Yücel, Koza
Projesine gereken her türlü desteği vereceğini söyledi.
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BAŞKAN YÜCEL'DEN "DOĞALGAZ KAMPANYASI"NA
TAM DESTEK
25.06.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret
Odası tarafından başlatılan Doğalgaz Kampanyası”na belediye
olarak tam destek verdiklerini söyledi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İL MÜFTÜSÜ BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
26.06.2014
•
Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

BAŞKAN YÜCEL'E, DERNEK ONURSAL BAŞKANLIK
ÖDÜLÜ VERİLDİ
27.06.2014
•
Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Pistinde eğitim gören öğrencilere,
düzenlenen törenle katılım belgesi verildi. Törende, Alanya Trafik
Kazalarını Önleme ve Eğitim Derneği tarafından Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'e, derneğin Onursal Başkanlığı ödülü
takdim edildi.

İMAM HATİP MÜDÜRLERİ YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
27.06.2014
•

Alanya'da eğitim veren İmam Hatip Okulu müdürleri, Belediye

Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.
•

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan okul müdürleri, Başkan Yücel'e

bir de plaket vererek görevinde başarılar dilediler.

BAŞKAN YÜCEL'DEN HENTBOL ŞENLİĞİ'NE DAVET
27.06.2014
•

Türkiye Hentbol Derneği Başkanı Orhan İleri Soy, Federasyon

Koordinatörü Ali Şahin, Açık Alan Koordinatörü Fatma Atilla, Genç
Erkekler Milli Takım Antrenörü Akın Yenigün; Alanya Belediyesi Spor
Müdürü Levent Uğur ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i ziyaret etti.

DİM'Lİ MUHTARLARDAN YÜCEL'E YOL TEŞEKKÜRÜ
27.06.2014
•
Dim Mahallesi Muhtarları, belediyenin, mahallelerinde yaptığı yol
çalışmaları nedeniyle Başkan Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek
teşekkür ettiler.
www.alanya.bel.tr
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TEKVANDO TAKIMI'NDAN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
27.06.2014
•
15 Haziran'da Antalya'da yapılan Minikler Tekvando
Şampiyonası'na katılarak 12 kulüp arasından birinci olan155 kişilik
tekvando takımı, Spor Müdürü Levent Uğur'la birlikte Başkan Yücel'i
ziyaret etti.

İLKADIM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
ÖĞRENCİLERİNE SPOR SALONU DESTEĞİ
30.06.2014
•
Özel Alanya İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
öğrencileri Kurum Müdürü Arzu Açurmak eşliğinde, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek başarılar diledi.

BAŞKAN YÜCEL, RAMAZAN MEYDANI'NI ZİYARET ETTİ
27.06.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İskele Balıkçılar
Kooperatifi karşısı Lifos önüne kurulan ve Ramazan boyunca açık
kalacak olan “Ramazan Meydanı”nı ziyaret etti.

ALANYALI YÖNETMEN BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
30.06.2014
•

TRT Belgesel Ödülleri Ulusal Kategorisinde en iyi 4.belgesel olan

"Nataşa" filminin yönetmeni Mehmet Ali Gök, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret etti.
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BAŞKAN YÜCEL: SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK
30.06.2014
•
Genç Mertler Tekvando Spor Klübü, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Başkan Yücel, 'Spora desteğimiz
sürecek.' dedi.

DÜNYA İKİNCİSİ SPORCUDAN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
02.07.2014
•
Dünya Karma Dövüş Sanatları(WMMF) Şampiyonası'nda Dünya
İkincisi olan Alanyalı sporcu Abdullah Mücahit Uyar, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ SGK MÜDÜRÜ'NDEN ZİYARET
02.07.2014

EĞİTİM –SEN İLÇE TEMSİLCİSİ'NDEN ZİYARET
04.07.2014

•
Alanya Sosyal Güvenlik Müdürü(SGK) Bekir Canseven'in
Antalya'ya atanmasının ardından İlçe Müdürlüğü görevine atanan
Halil Murat Uyar, Bekir Canseven ile birlikte Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

•
Eğitim-Sen Alanya İlçe Temsilcisi Hüseyin Erdem ve Yönetim
Kurulu Üyesi Hüsamettin Kural, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i makamında ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL, KLEOPATRA OTELCİLER DERNEĞİ'YLE
SEZONU DEĞERLENDİRDİ
02.07.2014

MİNİK ŞAMPİYONLAR YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
04.07.2014
•
Mahmutlar Şanlı Spor Kulübü öğrencileri ve eğitmeni Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

•
Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, Yönetim
Kurulu Üyeleri Muharrem Gözen, Elvan Güneş ve Ataman Kural'la
birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

YÜCEL: GÜCÜMÜZÜ MİLLETTEN ALDIK
ESNAFIN HALİNDEN EN İYİ BİZ ANLARIZ
04.07.2014
HÜRRİYET TALİHLİLERİ TATİL HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
03.07.2014
•
Hürriyet Gazetesi Avrupa ve Kanal D Avrupa
işbirliğiyle sürdürülen tatil kampanyası
kapsamında Alanya Belediyesi, 15 aileyi birer
hafta Alanya'da ağırlamayı planlıyor.
•

•
AESOB Başkanı Abdullah Sevimçok ile meslek odası
başkanları,Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e bulundukları hayırlı
olsun ziyaretinde, Alanya'daki esnaf için belediye ile birlikte çok
başarılı projelere imza atacaklarını söylediler. Yücel ise her zaman
ortak hareketten yana olduklarının altını bir kez daha çizdi.

Bu kampanya kapsamında, Hürriyet ve

Kanal D, Avrupa ülkelerinde 15 gün boyunca
Alanya'nın tanıtımını yapıyor.
•

15. günün sonunda belirlenen şanslı aileler,

25 Ağustos -15 Kasım tarihleri arasında,
istedikleri bir tarihte çocuklarıyla birlikte bir hafta
3-4-5 yıldızlı otellerde, Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) de desteği ile
bedava tatil yapıyor.
www.alanya.bel.tr
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BAŞKAN YÜCEL: 'BİZ SİZİN İÇİN VARIZ'
07.07.2014
•
Denizli Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışı'ndan şampiyonluk
kupası ile dönen Alanya Belediyespor Kulübü ve Alanya Doğa Sporları
Kulübü sporcularından oluşan Salcano Alanya Bisiklet Takımı, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

YÜCEL, MECLİS ÜYELERİ İLE İFTARDA BULUŞTU
08.07.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İskele'de
düzenlenen Ramazan Meydanı etkinlikleri kapsamında ALKOD
çadırında meclis üyeleri ile iftarda buluştu.

BAŞKAN YÜCEL BASIN MENSUPLARIYLA
İFTARDA BULUŞTU
16.07.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da faaliyet
gösteren yerel ve ulusal basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya
geldi.

34

www.alanya.bel.tr

TÜRKİYE'NİN MOTOGP GURURU BAŞKAN YÜCEL'İ
ZİYARET ETTİ
17.07.2014
•
Tekteker Arif lakabıyla tanınan motosiklet şovmeni Arif
Razgatlıoğlu'nun yetenekli pist yarışçısı oğlu Toprak Razgatlıoğlu,
Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta ilk birinciliğini alarak Türkiye'nin ve
Alanya'nın gururu oldu.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN DERNEKLER FEDERASYONU,
ALANYA BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR GÖRÜŞMESİ YAPTI
21.07.2014
•
Alanya Belediyesi ile Türkiye-Azerbaycan Dernekler
Federasyonu arasında, kardeş şehir konusunda görüş alışverişi
yapıldı.

ATİB YÖNETİMİ'NDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
22.07.2014
•
Merkezi Antalya'da bulunan Alternatif Turizm Etkinlikleri ve
İşletmeleri Birliği (ATİB) Yönetimi, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, turizm çeşitliliğinin
arttırılması ve alternatif turizm etkinlikleri üzerine görüş alışverişinde
bulunuldu.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYASPOR YÖNETİMİNDEN ZİYARET
23.07.2014
•
Alanyaspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, kulübün son durumu
hakkında bilgi verdi.

TÜRK HAVA YOLLARI GAZİPAŞA'YA İNDİ
25.07.2014
•
Türk Hava Yolları Alanya Gazipaşa Havalimanı'na ilk uçuşunu
gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, THY'nin
Gazipaşa Havalimanı'na sefer başlatmasının bölgenin kalkınmasında
çok büyük rol oynayacağını söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, PAZAR ESNAFI VE VATANDAŞLARLA
BİR ARAYA GELDİ
25.07.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı
öncesi Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve
vatandaşlarla bir araya geldi.
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan
Yardımcısı Adem Er ve Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile
birlikte sabahın erken saatlerinde Cuma Pazarı'nda esnaf ve
vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yücel, beraberindekilerle birlikte
Cuma pazarı alanını gezdi. Başkan Yücel, pazarcı esnafı ve alışveriş
yapan vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Pazar stantlarını tek
tek ziyaret eden Başkan Yücel' e bazı vatandaşlar sorunlarını
anlatarak çözümü için yardım istedi.

YABANCILAR MECLİSİ OBA'DA TOPLANDI
04.08.2014
•
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi aylık olağan toplantısını,
Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında Alanya Belediyesi
Oba Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi.
•
Toplantıda, Avsallar 1. Bölge, Payallar 2. Bölge, Alanya merkez
ve Mahmutlar doğu bölgesi olmak üzere dört merkezden hizmetlerin
yürütüldüğü belirtildi. Üyelerin, Büyükşehir Yasasıyla ilgili sorularını
yanıtlayan Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, hangi
hizmetlerin büyükşehir tarafından, hangi hizmetlerin ise Alanya
Belediyesi tarafından verildiğiyle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

www.alanya.bel.tr
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EL İŞİ, GÖZ NURU ÜRÜN SATAN ESNAF VE
ÜRETİCİLER DESTEKLENECEK
05.08.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin ile yaptığı görüşmede,
belediyeye ait stant alanında el emeği ürünler satan esnaf ve
üreticilere öncelik verileceğini açıkladı.

DEMİRTAŞ'TA PTT ŞUBESİ AÇILDI
07.08.2014
•
Demirtaş Mahallesi'nde seçimlerden önce kapanan PTT hizmet
noktası, Alanya Belediyesi Demirtaş Hizmet Binası'nda tekrar açıldı.
•
Alanya Belediyesi Demirtaş Ek Hizmet Binası'nda belediye
tarafından tahsis edilen odada hizmet verecek olan PTT'de,
vatandaşlar her türlü işlemlerini yapabilecek.

YABANCILAR MECLİSİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
06.08.2014

BAŞKAN YÜCEL, TAKSİCİLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU
13.08.2014

•
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Üyeleri, Yabancılar Meclisi
Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında, göreve yeni başlayan İlçe
Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve Yabancılar Şube Amiri Alper
Avcı'yı makamında ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerinde
bulundular hem de trafikle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, taksicilerle
kahvaltıda buluştu. Alanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın
düzenlediği kahvaltıda sorunları dinleyen Başkan Yücel, taksicilerin
kent disiplininin sağlanmasında en çok katkı sağlayan meslek
gurubu olduğunu belirtti.

YAŞAR OKUYAN'DAN YÜCEL'E ZİYARET
07.08.2014
•
57. Hükümet döneminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yaşar Okuyan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret etti.
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'BİR ALANYAMIZ VAR' LOGOSUNUN TANITIMI YAPILDI
13.08.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 yıllık hizmet
süresince kullanacağı 'Bir Alanyamız Var' logosunu, düzenlediği
basın toplantısıyla tanıttı. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak,
Alanya'mız için yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetlerde, tüm
iletişim faaliyetlerinde herkesin ve her kesimin içgörüsünü yansıtan
''Bir Alanyamız Var'' sloganını ve logosunu kullanacağız.” dedi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YÜCEL SÜNNET ÇOCUKLARINA
“ERKEKLİK SERTİFİKASI” VERDİ
13.08.2014
•

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği sünnet hizmetleri kapsamında

sünnet olan çocukları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
yalnız bırakmadı. Başkan Yücel, çocuklara çeşitli oyuncaklar ile

ALANYA BELEDİYESİ HEYETİ KARDEŞ SEHİR TALSİ'DE
14.08.2014
•
Alanya Belediye Meclis Üyeleri, Letonya'daki kardeş şehrimiz
Talsi'de organize edilen Dizmara Uluslararası Festivali'ne katıldı.
•
Letonya'daki kardeş şehrimiz Talsi'de organize edilen Dizmara
Uluslararası Festivale katılan Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kula,
Zihni Asiltürk ve Gökhan Sipahioğlu çeşitli temaslarda bulundu.

birlikte 'Erkekliğe İlk Adım' sertifikası da verdi.

BELEDİYESPORLU KARATECİLERDEN ZİYARET
14.08.2014
•
Alanya Belediyespor Kulübü'nün 12 sporcusu, madalyalarıyla
birlikte Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.
•
8-9 Ağustos tarihlerinde Alanya Atatürk Spor Salonu'nda
düzenlenen Uluslararası Antalya Karate Şampiyona'sında 15 madalya
kazan Alanya Belediyespor'un bayan ve erkek karatecileri, Başkan
Yücel'i ziyaret ederek madalyalarını takdim ettiler.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BARUTÇU'DAN, BAŞKAN
YÜCEL'E ZİYARET
13.08.2014

YÜCEL, AKEDAŞ VE CLK YETKİLİLERİ İLE
TOPLANTI YAPTI
15.08.2014

•

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaşanan elektrik
kesintilerinin ardından Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
(AKEDAŞ) Alanya Bölge Koordinatörü Ahmet Sait Akboğa ve CLK
şirket yetkilileri ile bir araya geldi. Yücel, Alanya'da yaşanan ve büyük
sıkıntılara yol açan elektrik kesintileri konusunda fikir alış verişinde
bulundu.

İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, Alanya Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini
iletti.

www.alanya.bel.tr
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ÇORLU KAYMAKAMI DOĞAN'DAN, YÜCEL'E ÖVGÜ
15.08.2014
•
Alanya'da 6 yıl Kaymakamlık görevi yürüttükten sonra Tekirdağ'ın
Çorlu ilçesine tayini çıkan Çorlu Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK,
BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
18.08.2014
•
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay
Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında
ziyaret etti. Ziyarette, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (MYK) Üyesi
Hüseyin Yıldız ve İlçe Yönetimi de hazır bulundu.

10. GÖKBEL GÜREŞ FESTİVALİ BÜYÜK BİR COŞKU VE
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
18.08.2014
•
Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 10. Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreş Festivali siyasilerin yoğun ilgisi ve binlerce vatandaşın
katılımı ile yapıldı. Güreşlerin başpehlivanı, rakibi Şaban Yılmaz'ı
yenen Osman Aynur oldu. Ağalık ise geçen yılın ağası Kasımoğlu
Kerim Yılmaz'da kaldı.

BAŞKAN YÜCEL'İN BİNA GİRİŞİMLERİ
OLUMLU SONUÇLANDI
19.08.2014
•
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu
ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptıkları ortak basın
toplantısında, Büyükşehir Yasası kapsamında Valilik başkanlığında
kurulan Komisyona devredilen Payallar ile Oba eski Belediye Hizmet
Binası tartışmalarına son noktayı koydular. Alanya Belediyesi'nin
Payallar ile Kestel- Mahmutlar Mahallesi sınırında 24'er derslikli iki
okul yaptırması karşılığında her iki hizmet binası da Alanya
Belediyesi'ne devredildi
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BAŞKAN YÜCEL; PAŞAKÖY CAMİİ'NİN
DUA TÖRENİNE KATILDI
20.08.2014

IĞDIR MİLLETVEKİLİ SİNAN OĞAN, YÜCEL'İ TEBRİK ETTİ
21.08.2014

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Paşaköy'de Merkez
Cami inşaatının dua törenine katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile
karşılaşan Yücel, vatandaşların sorunlarını dinleyip onlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e 30 Mart Yerel Seçimleri'nde

•

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, ziyaretine geldiği Alanya

gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti
•

Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılarak destek veren

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, beraberinde kısa adı TÜRKAZDER olan
Türkiye Azerbaycan Derneği Başkanı Enver Türkoğlu ile birlikte
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

YAPILACAK İKİ OKUL İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
20.08.2014
•
Alanya Belediyesi'nin iki hizmet binası karşılığı yapacağı iki
okulun protokolü, Valilik'te imzalandı. Yücel, okulların yapımına en
kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.
•
Alanya Belediyesi'nin Payallar ile Oba Belediyesi eski hizmet
binalarını geri alma karşılığında yapmayı vaat ettiği 24'er derslikli iki
okulun protokolü yapıldı.

BAŞKAN YÜCEL HOLLANDA TV'YE
RÖPORTAJ VERDİ
21.08.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın
yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım çalışmalarına devam eden Hollanda
TV ye röportaj verdi.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANI ALAN,
BAŞKAN YÜCEL'E, “DEPREME KARŞI ORTAK
TEDBİR ALALIM” DEDİ
22.08.2014
•
Ankara Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan,
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, yapı denetimleri
üzerinde sıkı bir denetim mekanizması oluşturulması konusunda fikir
alış verişinde bulundu.

www.alanya.bel.tr
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BAŞKAN YÜCEL, GEVNE ŞENLİĞİ'NE KATILDI
25.08.2014
•
Aliefendi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 3.sü
düzenlenen Gevne Şenliği'ne Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel de katılarak destek verdi.

ALANYA HEYETİ KARDEŞ ŞEHİR SCHWECHAT'DA
29.08.2014
•
Avusturya'daki kardeş şehrimiz Schwechat'ta bulunan Alanya
Belediyesi heyeti, çöp depolama tesislerinde incelemelerde bulundu.
•
Avusturya'daki kardeş şehrimiz Schwechat yetkilileri tarafından
karşılanan Alanya heyeti,ilk ziyaretlerini Schwechat Belediyesi'ne
düzenlendi. Heyette yer alan meclis üyeleri Hasan Özdemir, Şükrü
Cimrin ve Mustafa Aras, Alanya Belediyesi ve Schwechat arasındaki
kardeş şehir ilişkilerinin daha da iyileştirilerek devam edeceğini
belirttiler.

KARDEŞ ŞEHRİN ELMA KRALİÇESİ BELEDİYE BAŞKANI
ADEM MURAT YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ.
27.08.2014

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL, DIŞİŞLERİ BAKANI
ÇAVUŞOĞLU'NU KUTLADI

•

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir basın toplantısı
düzenleyerek Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutladı.
Başkan Yücel, “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı
olması,Alanya ve bölgemiz için büyük bir kazançtır.” dedi.

Alanya Belediyesi'nin Almanya'daki kardeş şehri Gladbeck'de her

sene düzenlenen Elma Festivali bünyesinde taç giyen Elma Kraliçesi
Anja Rosengart, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında
ziyaret etti.
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İSHAKLI GEVNE ŞENLİĞİ'NE KATILAN
BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL'E
TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
01.09.2014

SANAT SOKAĞI'NIN YENİ YÜZÜ
•
Rıhtım Caddesi'nde bulu-nan Sanat Sokağı, Alanya Belediyesi
tarafından yenilendi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
stantları tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

•
4.'sü düzenlenen İshaklı Gevne Yaylası Şenlikleri'ne katılan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e dernek tarafından
teşekkür plaketi verildi.

BAŞKAN YÜCEL, ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI
DENETLEDİ
04.09.2014
•
Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından yapılan
asfaltlama çalışmaları doğu ve batı mahallelerinde Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel yerinde denetledi..
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri
Mehmet Ali Tekin ve Mustafa Toksöz ile birlikte Demirtaş Mahallesi'ne
yapılan asfaltlama çalışmalarını inceleyerek Fen İşleri ekiplerinden
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ALANYALI KADINLAR 'KOZA ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFİ KURDU
•
Alanya'da kadınların toplumsal ve ticari hayata katılımını
sağlamak amacıyla Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi ve
İşletme Kooperatifi kuruldu.
www.alanya.bel.tr
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ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL
KARDEŞ ŞEHİR SİLUTE'DE
05.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk resmi yurt dışı
seyahatini Alanya Belediyesi'nin Litvanya'daki kardeş şehri Silute'ye
gerçekleştirdi.

YÜCEL: TÜRKİYE'YE VE ALANYA'YA DUYULAN
İLGİDEN MEMNUN KALDIM
08.09.2014
•
Kardeş şehir Trakai ile ilgili Belediye Başkanı Edita
Rudeliene'den bilgiler alan Başkan Yücel, belediye tarafından kurulan
atölyelerde ipek kozasından hazırlanan tabloyu, başkan
Rudeliene'ye hediye etti.
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada,
'Her iki şehirde de Türkiye'ye ve Alanya'ya duyulan ilgiyi görmek beni
oldukça mutlu etti. Biz de bu ilişkileri güçlendirmek ve birçok alanda
faaliyetlerimizi ve işbirliğimizi arttırmak için elimizden gelenin en iyisini
yapmaya çalışacağız.' dedi.
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ALANYA HEYETİ İLK KARDEŞ ŞEHİR GLADBECK'DE
09.09.2014
•
Alanya Belediyesi, 1993 yılından beri kardeş şehri olan
Almanya'nın Gladbeck Şehri'nde geleneksel olarak Eylül Ayı'nın ilk
haftası düzenlenen Elma Festivali'ne 4 kişilik bir ekiple katıldı.

PEYZAJ, METAL İŞLERİ VE GENÇLİK KONSEYİ
YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
09.09.2014
•
Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, T.M.M.B Peyzaj Mimarları Antalya Oda Başkanı Kezban Arıca,
Alanya Temsilcisi Hasan Uysal ve beraberindeki heyet, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
•
Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Başkan Yücel'e
sanayi esnafının içinde bulunduğu durumu anlatarak sorunlarını
gündeme getirdi.

ALANYA BELEDİYESİ PROJE KOORDİNASYON
BİRİMİ TOPLANDI
11.09.2014
•
Oba Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Adem Er, Belediye
Meclis Üyelerinden Kerim Aydoğan, Mustafa Tuna, Mehmet Ali Tekin,
Melike Nazifoğlu ve proje biriminde görev yapan personeller katıldı.

•
Öğrenci Konseyi Başkanı Giray Kartal, Öğrenci Topluluğu
Başkanı Abdullah Kol, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha
Güngör ile beraberindeki gurup, Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i ziyaret etti.

YÜCEL, TAKSİCİ ESNAFI İLE BULUŞTU
11.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, taksici esnafı ile
sabah kahvaltısında bir araya geldi.
•
Durak Başkanı Ahmet Ali Demir ve durak şoförlerinin katıldığı
kahvaltıda Başkan Yücel, taksicilerin sorunlarını dinledi.

PLAJ VOLEYBOLU MİLLİ TAKIMI BAŞKAN YÜCEL'E,
İMZALI MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİLER
10.09.2014
•
1-14 Eylül tarihleri arasında Alanya'da kampa giren Plaj Voleybolu
Milli Takım sporcuları, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret
ederek, sporcuların imzalarının yer aldığı milli takım formasını hediye
ettiler.

www.alanya.bel.tr
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KARAIM TÜRKLERİ DERNEK BAŞKANI SPAKOVSKA
BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
12.09.2014
•

Alanya Belediyesi'nin Litvanya'daki kardeş şehri Trakai'den gelen

BAŞKAN YÜCEL'E İLKÖĞRETİM HAFTASI ZİYARETİ
15.09.2014
•
Alanya Kemal Şuberi İlköğretim Okulu Öğrencisi Batuhan
Şerbetçioğlu, İlköğretim Haftası nedeni ile Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret etti.

Litvanya Karay Kültür Derneği Başkanı Juri Spakovska ve eşi,
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

YÜCEL VE ÖZDEMİR'E PLAKET
16.09.2014
BAŞKAN YÜCEL DEMİRTAŞ NİHAL DEMİREL
ORTAOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI.
15.09.2014
•

•
Albimo Alanyaspor -Samsunspor karşılaşmasındaki desteklerinden
dolayı Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'e, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından
teşekkür plaketi verildi.

Hayırsever Güleç ve Nihal Demirel kardeşler tarafından

Demirtaş'ta yaptırılan okulun açılışını Alanya Kaymakamı Erhan
Özdemir ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Demirtaş
Nihal Demirel Ortaokulu'nun açılışını yaptı.

KIRGIZİSTAN ÖĞRENCİ KONSEYİ ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL'İ
ZİYARET ETTİ.
16.09.2014
•
Kırgızistan'daki Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci
Konseyi Başkanı Fatih Karakaya ve konsey üyeleri, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret ettiler.
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STRATEJİK PLAN KABUL EDİLDİ
16.09.2014
•
Olağanüstü toplanan Alanya Belediye Meclisi'nde 2015–2019
yıllarını kapsayan Stratejik Plan kabul edildi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN GENÇLİK MERKEZİ'NE DESTEK
17.09.2014
•
Alanya İmamhatip Mezunları Derneği (ALİMDER) yönetim kurulu
üyeleri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret
ederek, açacakları Gençlik Merkezi'ne spor aleti yardımı istedi.

KUAFÖRLER DERNEĞİ İLE SEKTÖRÜN
SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
17.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kuaförler
Derneği yönetimi ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri
Demir ile sektörün sorunlarını görüştü.

KEMAL ŞUBERİ İLKOKULU'NDAN BAŞKAN YÜCEL'E
TEŞEKKÜR PLAKETİ
17.09.2014
•
Kemal Şuberi İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri,Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, belediyenin okula yaptığı
katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM YILI
AÇILIŞ TÖRENİ
18.09.2014
•
Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim
yılı açılışı, düzenlenen törenle Fakülte Konferans Salonu'nda
gerçekleşti.
•
Açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz
Üniversitesi (AÜ)İşletme Fakültesi Dekanı İbrahim Güngör, Alanya
Eğitim Fakültesi Dekanı Ali İhsan Neslitürk, Alanya Sanayi ve Ticaret
Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL, TOSLAK'TA MEYVE
DEPOSUNUN AÇILIŞINI YAPTI
19.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Toslak
Mahallesi'nde çiftçilerin sezonluk kullandığı sebze ve meyve
deposunun açılışına katıldı.

GAZİLER, DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI
19.09.2014
•
19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı, Atatürk Anıtı önünde
düzenlenen bir törenle gerçekleşti.
•
Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlama programına Alanya
Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı
Adem Er, Gazipaşa Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kürşat Çilek, Alanya
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Vehbi Demirbaş, idari birim amirleri,
siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL, SPORA KATKI SAĞLAYANLARA
PLAKET VERDİ
22.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi
Konaklıspor'a sponsor olarak destek veren Caligo Apart Otel'in
sahiplerine plaket vererek teşekkür etti.
•
Spora yapılan hiçbir katkının boşa gitmeyeceğini belirten Başkan
Yücel, çocukların spora yönlendirilmesi için yapılan yatırımların en
güzel yatırım olduğunu söyleyerek,“Spora katkı sağlayan herkese
teşekkür ediyorum.” dedi. Daha sonra işadamları tarafından Başkan
Yücel'e üzerinde ismi olan Konaklıspor'un forması hediye edildi.

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL, SANAYİ ESNAFI İLE
BULUŞTU
19.09.2014
•
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk olarak esnaflarla birlikte
kahvaltı yaptı. Başkan Yücel, kahvaltının ardından Alanya Metal İşleri
Odası Başkanı Kerim Taş, belediye meclis üyeleri ve aynı zamanda
sanayide esnaf olan Mustafa Tuna ve Ali Uğur'un da aralarında
bulunduğu sanayi esnafı ile bir araya geldi.
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AHEP ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ
BAŞKANLIĞINA BAŞKAN YÜCEL SEÇİLDİ
23.09.2014
•
AHEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti, yeni üyeleri ile ilk toplantısını
gerçekleştirdi. AHEP Üniversitesi'ndeki toplantıda Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Mütevelli Heyeti başkanlığına seçildi.
•
AHEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti yeni üyeleri ile ilk kez toplandı.
AHEP Üniversitesi'ndeki toplantıya, Alanya Kaymakamı Erhan
Özdemir, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prof. Dr. Güneş Gür,
AHEP Rektörü Prof. Dr. Erol Sayın, Alanya eski Belediye Başkanı
Hasan Sipahioğlu ile heyete yeni seçilen üyeler katıldı.

PATİKA DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
24.09.2014
•
Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı
Hürses Ceylan ve dernek üyeleri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, KAHVALTIDA ESNAFLARI DİNLEDİ
26.09.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Esnaf ve
Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek oda başkanı ve yönetimi ile bir
araya geldi.
•
Esnaf Odası'nda sabah düzenlenen kahvaltıya Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Nuri Demir ve esnaf odası yönetimi katıldılar.

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ AÇILDI
29.09.2014
•
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) düzenlenen
törenle eğitim- öğretime açıldı. Üniversitenin açılışında konuşan
üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, "Hamdullah Emin Paşa'nın yaktığı eğitim
meşalesini hiç söndürmeden devam ettireceğiz." dedi.

BELEDİYESPOR KARATE TAKIMI KONYA'DAN
ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA DÖNDÜ
24.09.2014
•
Alanya Belediyespor karate Takımı Konya'da düzenlenen
Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla ve kupalarla döndü.
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BAŞKAN YÜCEL, MEZİYET KÖSEOĞLU MESLEKİ EĞİTİM BAŞKAN YÜCEL, BİRİM AMİRLERİ İLE KAYMAKAM
MERKEZİ'NİN EĞİTİM YILI AÇILIŞINA KATILDI
TANRISEVEN'İ ZİYARET ETTİ
29.09.2014
01.10.2014
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Meziyet

Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 2014-2015 eğitimöğretim yılı açılışı ve Ahilik Kültür Haftası etkinliklerine katıldı.

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye başkan
yardımcıları ile birlikte görevine yeni başlayan Alanya Kaymakamı
Hasan Tanrıseven'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar
diledi.

ALMAN PAPAZ, TÜRK GELENEK VE GÖRENEKLERİNİN
GENÇ NESİLLERE ÖĞRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ
VURGULADI
30.09.2014
•
Alanya'da faaliyet gösteren Alman Nicolaus Verein Kilise
Derneği Papazı Karl Heinz Pastoors ve Derneğin Alanya Temsilcisi
Rolf G. Rutter, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er'i ziyaret ederek,
Alanya'daki kadar birlikte yaşama kültürünün geliştiği bir başka şehir
görmediğini söyledi.

ALANYA AŞIĞI GLADBECK'Lİ ALMANLARDAN ZİYARET
01.10.2014
•
Alanya'nın Almanya'daki kardeş şehri Gladbeck'ten 40 kişilik bir
grup, Hür-Türk Alanya temsilcisi Fahri Yiğit başkanlığında Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

ALANYA'YA 20 YILDA 33 KEZ GELEN ALMAN
HAESSLİCH ÇİFTİ BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
30.09.2014
•
1994 yılından itibaren 20 yılda 33 kez Alanya'ya gelerek tatil
yapan Michael ve Sabine Haesslich isimli Alman çift, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

GLADBECK – ALANYA DOSTLUK DERNEĞİ
YÖNETİCİLERİ BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
02.10.2014
•
Gladbeck-Alanya Dostluk Derneği Eş Başkanları Müzeyyen
Dressen ve Wolfgang Röken beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri
Christa Bauer ve Lis Hühneubach ile Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i makamında ziyaret etti.
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BAŞKAN YÜCEL, KURBAN KESİM YERLERİNİ ZİYARET
EDEREK VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
04.10.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kurban kesim
yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

TATİLCİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
13.10.2014
•
Alanya Belediyesi'nin Hürriyet Avrupa ve Kanal D Avrupa
işbirliğiyle 14 yıldır sürdürdüğü “bedava tatil” kampanyasıdan tatil
kazanarak tatil yapan Şükran ve Tahsin Özdemir çifti, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

PAYALLAR VE KONAKLI HALİ YENİ SEZON AÇILIŞ
TÖRENİ YAPILDI.
14.10.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Payallar ve Konaklı
Halleri'nin yeni sezonunun açılış törenine katıldı. Başkan Yücel,
halcilere ve çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini
diledi.

BAŞKAN YÜCEL, ALANYA MERKEZ VE MAHALLELERDE
VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
04.10.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Düğün
Salonu'nda düzenlenen resmi bayramlaşma töreninin ardından Seki,
İshaklı, Ispatlı ve Aliefendi Mahalleleri'ni ziyaret ederek vatandaşlarla
bayramlaştı.
www.alanya.bel.tr
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YÜCEL, ODA BAŞKANLARI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
15.10.2014

MHP LİDERİ BAHÇELİ, ALANYA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ
18.10.2014

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Şoförler,
Alanya Belediyesi'ni ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Nakliyeciler Ve Taksiciler Odası'nın düzenlediği kahvaltılı toplantıya •
Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Yücel ve ilçe teşkilatını tebrik
katıldı.
etti. Alanya halkına teşekkür eden MHP Lideri Bahçeli, Alanya'nın il
olmasını parti olarak destekleyeceklerini söyledi.
•

"Alanya'nın il olması en temel hakkıdır. Belediye başkanımızın bu

sözünün arkasında MHP olarak duracağız" diyen Bahçeli, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel' e tam destek verdi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLARINDAN,
BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
15.10.2014
•
Sahil Güvenlik Arama- Kurtarma Gemisinin Alanya Limanı
ziyareti kapsamında Sahil Güvenlik Komutanları, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

YÜCEL'DEN ENGELLİLERE TAM DESTEK
16.10.2014
•
Alanya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek su
kabağından yaptıkları, üzerinde Türk bayrağı ve Alanyaspor logosu
bulunan hediyeyi takdim ettiler.
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•
Başkan Yücel, Alanya'nın il olması için hem belediye hem parti
olarak çalışacaklarını belirterek, "Alanya Belediye Başkanı olarak
şahsım ve partimizle birlikte Alanya'nın il olması için elimizi taşın altına
koyup, her platformda ve her koşulda Alanya'nın İl olması ve hak ettiği
hizmeti alması için çalışacağız" dedi.

YEŞİLÖZ İLKOLU YÖNETİCİLERİ, COMENİUS PROJESİYLE
İLGİLİ BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
20.10.2014
•

Öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil

çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı amaçlayan
Comenius Programı'na dahil olan Yeşilöz İlkokulu, öğretmenleri ve
Proje ortakları Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek
desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

ESKRİMCİLERDEN BAŞKAN YÜCEL'E
ŞAMPİYONLUK ZİYARETİ
21.10.2014
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eskrim

şampiyonlarını makamında kabul etti.

LİTVANYA'DAKİ KARDEŞ ŞEHRİMİZ TRAKAİ İLE
PROJELERLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ
22.10.2014
•
Alanya'nın Litvanya'daki kardeş şehri Trakai Belediye Başkanı
Edita Rudeline, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuğu olarak
Alanya'ya resmi bir ziyarette bulundu.
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TÜFAD'DAN ZİYARET
22.10.2014
•

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Alanya Şubesi

Yönetimi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret
ederek, Alanya Futbolu ile ilgili bilgi alış-verişinde bulundu.

BİRLİK BAŞKANI'NDAN, BİRLİK MESAJLARI…
27.10.2014
•

Antalya Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği

Başkanı Hakan Tütüncü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'
i makamında ziyaret ederek, Belediyeler Birliği'nin siyaset üstü
birleştirici gücünü kullanmak gerektiğini söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, KARDEŞ ŞEHİRLERİ AĞIRLADI...
24.10.2014
•

Alanya 4. Uluslararası Yemek Yarışması çerçevesinde Belediye

Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden misafirlerine Yücel,
“Kardeş şehir aşçıları, gerek organizasyona, gerekse aşımıza tat
katmaya geldiler.” dedi.
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MAMAK VE POLATLI BELEDİYE BAŞKANLARINDAN
ZİYARET
27.10.2014
•
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Polatlı Belediye Başkanı
Gürsel Yıldızkaya ve Belediye Meclis Üyeleri Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
YÜCEL, KARGICAK'TA PTT ŞUBESİ AÇTI
31.10.2014
•
Kargıcak Mahallesi'nde düzenlenen Aşure etkinliğine katılan
Belediye Başkanı Yücel, ardından mahalleye yeni kazandırılan PTT
Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANI SITKI ULU'DAN,
BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
28.10.2014
•
1982-1984 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapan
Sıtkı Ulu, Başkan Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TALSİ HEYETİ YÜCEL'E TEŞEKKÜR ETTİ
03.11.2014
CUMHURİYET'İN 91. YILI COŞKUYLA KUTLANDI
29.10.2014

•
Alanya Belediyesi Plaj Voleybolu hazırlık kampı için Letonya'dan
gelen heyet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla önce Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven'i
makamında tebrik etti, ardından İskele'de yapılan kutlama törenine
katıldı.
•
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 91'inci yıl dönümü,
Alanya'da coşkuyla kutlandı. Kutlama kapsamında önce
kaymakamlık binasında Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven
tarafından tebrikler kabul edildi. Buradaki tebrik törenine, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, idari birim amirleri ve gaziler katıldı.
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BAŞKAN YÜCEL, BAŞKAN YARDIMCILARI VE
BİRİM AMİRLERİ İLE MAHALLELERİ GEZDİ
06.11.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başkan yardımcıları
ve birim amirleri ile batı bölgesindeki Akdam, Alara, Çakallar,
Karamanlar, Saburlar ve Orhan Mahallelerini ziyaret etti.
Mahallelerden gelen talepler konusunda birim amirlerine gerekli
talimatlar verildi.

ALANYA KENT KONSEYİ
ÇATALCA ŞEHİTLERİ İÇİN TOPLANDI
06.11.2014
•
Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Alanya Kent Konseyi, Alaiye
Şehitleri'nin 102. ölüm yıldönümü dolayısıyla 3 günlük bir gezi
düzenledi. Gezi kapsamında Alanya Belediyesi, lise ve dengi
okullardan öğrenci ve öğretmenler için 48 kişilik bir otobüs kaldırmayı
planladı.
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BAŞKAN YÜCEL, VATANDAŞA AŞURE İKRAM ETTİ
07.11.2014
•
Alanya Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla
vatandaşlara aşure dağıtıldı. Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen
etkinlikte, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendi elleriyle
vatandaşlara aşure ikram etti.

MERKEZ VALİSİ OSMAN DIRAÇOĞLU,
BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
07.11.2014
•

1995- 1997 yılları arasında Alanya Kaymakamlığı yapan Merkez

Valisi Osman Dıraçoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ULU ÖNDER, VEFATININ 76'INCI YILINDA SAYGI VE
ÖZLEMLE ANILDI
10.11.2014
•
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 76'ncı yıldönümü
kapsamında düzenlenen Anma Programına katılan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı
duruşunda bulundu.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR DANIŞMANI
TURGAY POLAT'TAN, BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET…
10.11.2014
•
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat,
Bahçeşehir Üniversitesi Tanıtım Direktörü Eray Mazanoğlu ,
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Alanya Kurucuları Burcu Baba ve
Cihan Baba, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

ALPEREN OCAKLARIN'DAN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
10.11.2014
•
Alperen Ocakları Alanya İlçe Teşkilatı, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i ziyaret ederek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir
tablosunu hediye etti.

VALİ TÜRKER, BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
11.11.2014
•
Antalya Valisi Muammer Türker, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Vali Türker'in Alanya ziyaretine İl
Emniyet Müdürü Cemil Tombul, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay
Fatih Üstündal da katıldı.
•
Başkan Yücel, Vali Türker'e ipek kozasından yapılmış çiçeklerden
oluşan bir tablo ile Alanya gravürü hediye etti.

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ZİYARET
11.11.2014
•
Bilecik Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve beraberindeki
heyet Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL, KIŞ SPOR TURİZMİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
13.11.2014
•
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Polonyalı FİFA Menajeri
Edward Socha'yı makamında kabul ederek, kış spor kampları üzerine
görüş alışverişinde bulundu.
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ANTALYA BARO BAŞKANI BACANLI'DAN ZİYARET
18.11.2014
•
Antalya Barosu Başkanı Alper Tunga Bacanlı, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Antalya Barosu Başkanı Alper
Tunga Bacanlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

MİMARLAR ODASI YÖNETİMİ'NDEN
BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
21.11.2014
•

Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı,

Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Salvur, Melike Nazifoğlu, Can
Kamburoğlu ve Süleyman Dalabasmaz Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i makamında ziyaret ettiler.

TÜRK OCAKLARI'NDAN BAŞKAN YÜCEL'E PLAKET
19.11.2014
•
Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Hasan Peker, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yönetimi adına teşekkür ederek
plaket verdi.

BAŞKAN YÜCEL'E EĞİTİME KATKI PLAKETİ
21.11.2014
•
Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
yöneticileri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, eğitime verdiği
katkı ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

KIBRIS GAZİLERİNDEN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
19.11.2014
•
1974'teki Kıbrıs Barış Hareketi'ne katılarak Türk Silahlı
Kuvvetleri'nde görev yaparken yaralanan Alanyalı gaziler, Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL, “ VATANDAŞ BİZE DEĞİL,
BİZ VATANDAŞA GİDİYORUZ”
27.11.2014
•

30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 6330 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel

Kişiliğini kaybederek mahalleye dönüşen ve Alanya Belediyesi'ne
bağlanan 68 köyde başlatılan sorunları yerinde tespit ve yüz yüze
görüşme ziyaretlerine Güzelbağ'la birlikte çevresindeki 7 mahallede
devam edildi.
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KAYMAKAM TANRISEVEN, BAŞKAN YÜCEL'İ
ZİYARET ETTİ
•

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ziyarette bulunan

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, amaçlarının bir marka olan
Alanya'nın değerini daha da yüksek seviyelere taşımak olduğunu
söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, ÇİCEKÇİ ESNAFINI DİNLEDİ
28.11.2014
•
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve bir
gurup çiçekçi esnafı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
ziyaret etti.

BAŞKAN YÜCEL'E MARDİNLİLER DERNEĞİ'NDEN PLAKET
28.11.2014
•

Alanya Mardinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa

Öğütçü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında
ziyaret ederek plaket takdim etti.
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MİNİK ÖĞRENCİLER BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
04.12.2014
•

Alanya Doğa Koleji'nin minik öğrencileri Başkan Yücel'i ziyaret

ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, ODA BAŞKANLARI İLE KAHVALTIDA
BİR ARAYA GELDİ.
10.12.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı
Dr. Hasan Tanrıseven ve oda başkanları ile kahvaltıda buluştu.
•
Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve
Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ev
sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda yeni sezon ve esnafın
beklentilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN YÜCEL, ODA BAŞKANLARINI DİNLEDİ
10.12.2014
•
Alanya turizminin dinamikleri oda ve dernek başkanları Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek, turizmi etkileyen sorunlar
ve çözümüne ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.

TÜRKİYE 2.'Sİ OTİZM BAYAN TAKIMI'NDAN ZİYARET
08.12.2014
•
Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği
Türkiye Bowling Şampiyonası'nda, 2. olan, Otizm Spor Yaşam
Uygulama Merkezi öğrencileri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i ziyaret etti.
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GÜZELBAĞ İMALATÇILAR SANAYİ SİTESİ'NDE SONA GELİNDİ
11.12.2014
•
Alanya Belediyesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın
müşterek olarak üzerinde çalıştığı Güzelbağ İmalatçılar Küçük
Sanayi Sitesi projesi için Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO)
Başkanı Mehmet Şahin ve projeyi hayata geçirmek için kurulan Yapı
Kooperatifinin üyeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret etti. Ziyarette, bugüne kadar yapılan çalışmalar
ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

BAŞKAN YÜCEL, BOSTANCIPINARI ESNAFI İLE
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
12.12.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kadıpaşa Mahallesi
Bostancıpınarı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafla kahvaltıda bir
araya geldi. Başkan Yücel, esnafın araç parkı konusu ile ilgili
taleplerine hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olmayacağı
şekilde bir düzenleme yapılacağını söyledi.

SAKA, YÜCEL'E TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ
15.12.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne yeni alınan araçlar için düzenlenen teslim törenine
katıldı. Törende İlçe Emniyet Müdürü Saka, Başkan Yücel'e
katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

ALANYA'DA NOEL COŞKUSU...
14.12.2014
•
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya Belediyesi
Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından organize edilen 5.
TCG ALANYA GEMİSİ, ALANYA 'DA
Uluslararası Alanya Noel Pazarını ziyaret etti.
•
Pazarda, Hür-Türk, Alanya'da faaliyet gösteren İrlandalılar ve 16.12.2014
İngilizlerin oluşturduğu gruplar, Norveç Kültür Evi, Kilise Derneği,
•
Alanya Limanı'nı ziyaret eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na
İsveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Alman, Litvan ve Rus
bağlı
TCG Alanya Gemisi'nde Alanya'daki şehit ailelerine ve gazilere
Dernekleri katılarak milli kültürlerini anlatarak yiyecek, içecek ve
yemek verildi.
hediyelik eşyalar sergilediler.
www.alanya.bel.tr
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BAŞKAN YÜCEL, ADANA'DA 'AKILLI ŞEHİRLER VE
İNOVASYON ZİRVESİ'NE KATILDI
19.12.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün davetlisi olarak Akıllı Şehirler ve
İnovasyon Zirvesi kapsamında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim
Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısına katıldı.
•
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD)
ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteği ile gerçekleştirilen Akıllı
Şehirler ve İnovasyon Zirvesi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev
sahipliğinde 2 gün süren zirveye 26 ülkeden 200 civarında belediye
başkanı katıldı.

MARAŞLILARDAN YÜCEL'E TANIŞMA ZİYARETİ
16.12.2014
•

Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetimi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e tanışma ziyaretinde
bulundu.

ALANYA FOX TV'DE TANITILDI.
17.12.2014

JANDARMA ALAY KOMUTANI'NDAN ZİYARET
23.12.2014

•
Detur Seyahat Acentesi, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası ve Alanya Kaymakamlığı işbirliğinde Finlandiya'nın en
önemli televizyon kanalı Fox TV'de Alanya'nın tanıtımı yapıldı.
Alanya'da yaşayan Finlandiya vatandaşlarının hayatından kesitlerin
yer aldığı ve bununla beraber Alanya'nın tarihi, turistik ve doğal
güzelliklerinin de yansıtıldığı TV programı 20 bölümden oluşuyor.

•
Antalya İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay
Ahmet Yurdagül, Belediye Başkan Vekili Abdullah Öztürk'ü
makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten
Albay Yurdagül'e, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı
Alper Çetinkaya da eşlik etti.
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BAŞKAN YÜCEL, MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLARI
TOPLANTISINA KATILDI
23.12.2014
•
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yüksek Öğretim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın davetlisi olarak,
Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri ve Bağımsız Meslek
Yüksekokulları Mütevelli Heyet Başkanları toplantısına katıldı.
•
Aynı zamanda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP)
Mütevelli Heyet Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Yücel, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen
karşılıklı fikir alışverişi toplantısında, AHEP Üniversitesi ile ilgili
görüşlerini bildirdi.

PROF. DR. HALAÇOĞLU, BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
30.12.2014
•
Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

EĞİTİMCİ –YAZAR KOÇAK'TAN BAŞKAN YÜCEL'E ZİYARET
31.12.2014
•
Alanya Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen
“Mekke'nin Fethi” konulu konferans için Alanya'da bulunan EğitimciYazar Ali Nabi Koçak, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i
makamında ziyaret etti.

DSİ BÖLGE TEMSİLCİLERİNDEN, BAŞKAN YÜCEL'E
ZİYAT
26.12.2014
•
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Turkay Özgür, Müdür
Yardımcıları Oğuz Kasap ve Tuncay Aykan, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

LİSELİ ÖĞRENCİLER, TRAKAİ'DE ALANYA'YI TANITTI
31.12.2014
•
Alanya'nın Litvanya'daki kardeş şehri Trakai Belediye Başkanı
Edita Rudeline'nin daveti üzerine, Trakai'de düzenlenen Yeni Yıl ve
Noel Festivali'ne katılan öğrenciler, Alanya'yı tanıttı.

www.alanya.bel.tr
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İŞKUR HİZMET NOKTASI (İSTİHDAM BÜROSU)
İlçemizde giderek artan bir sorun haline gelen işsizlik konusuna çözüm ortağı olmak ve belediyemize gelen iş taleplerini değerlendirmek
amacıyla Alanya İşkur Müdürlüğü ile protokol imzalanarak İşkur Hizmet Noktası (İSTİHDAM BÜROSU) birimi faaliyete geçirilmiştir.
Birimimizde; ilçemizde iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ve iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait bilgiler alınarak bir veri tabanı oluşturulmaktadır.
Bu veri tabanı ile ilçemizde iş arayan kimseler ile işverenleri herhangi bir sorumluluk yüklemeden bir araya getirerek yaşanan işsizlik sorununa
çözüm bulmak amaçlamaktadır.
01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında birimiz tarafından;
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•

1402 kişinin başvurusu kabul edilmiştir.

•

256 kişinin İŞKUR' a kaydı yapılmıştır.

•

1146 kişinin İŞKUR kaydı yenilenmiştir.

•

41 engelli iş arayan başvurusu kabul edilmiştir.

•

65 kişinin işsizlik sigortası başvurusu yapılmıştır.

•

1205 İŞKUR personel talebine başvuru yapılmıştır.

•

210 kişi İŞKUR kurslarına yönlendirilmiştir

•

62İşletmeden 362 istihdam talebi alınmıştır

•

815 kişi iş görüşmesine yönlendirilmiş.

•

15'i engelli olmak üzere 217 kişi işe yerleştirilmiştir.

•

12 adet personel talebi görüşme aşamasında olup henüz sonuçlanmamıştır.

•

230 adet otel ve apart otele tanıtım maili atılmıştır.

www.alanya.bel.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİHDAM SAĞLADIĞIMIZ BAZI KURUMLAR VE FİRMALAR
•
•
•
•
•
•

ALANYA BELEDİYESİ
ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ
ALANYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA DEVLET HASTANESİ
ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
ALTİD

•
•
•
•
•
•
•

CLK AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM
ULAŞ ELEKTRİK TEDAŞ ARIZA BİRİMİ
SECURVERDİ GÜVENLİK
KARDAK GÜVENLİK
ALANYA ANADOLU HASTANESİ
HALTAŞ
TÜV ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

www.alanya.bel.tr
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5- İş Mahkemelerinde 21 adet yeni dava açılmıştır.
Faaliyet
dönemi içinde 23 adet davanın 7 adedi lehimize, 6 adedi
Vergi Mahkemeleri, Alanya Hukuk Mahkemeleri, Alanya Ceza
aleyhimize, 10 adedi kısmen lehimize kısmen aleyhimize
Mahkemeleri, İş Mahkemesindeki davaların duruşmaları ve dava
sonuçlanmıştır.
dosyaları tarafımızdan gerektiği şekilde takip edilmektedir.
Faaliyet dönemi içerisinde, Antalya İdare Mahkemeleri, Antalya

01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılan çalışmalar
1- Antalya İdare Mahkemelerinde 139 adet yeni dava açılmıştır.
Faaliyet dönemi içinde 181 adet davanın 87 adedi lehimize, 85 adedi
aleyhimize, 9 adedi kısmen lehimize kısmen aleyhimize sonuçlanmıştır.
2- Antalya Vergi Mahkemelerinde 14 adet yeni dava açılmıştır.
Faaliyet dönemi içinde 12 adet davanın 3 adedi lehimize, 9 adedi
aleyhimize sonuçlanmıştır.

6- Sulh Ceza Mahkemelerinde aleyhimize 4 adet dava açılmıştır
Faaliyet dönemi içinde 7 adet davanın 2 adedi lehimize, 5 adedi
aleyhimize sonuçlanmıştır.
7- Kadastro Mahkemesi'nde 3 adet yeni dava açılmıştır.
Faaliyet dönemi içinde 38 adet davanın 11 adedi lehimize, 10 adedi
aleyhimize, 17 adedi kısmen lehimize kısmen aleyhimize
sonuçlanmıştır.
8- Faaliyet dönemi içinde İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen 4
adet davanın 1 adedi lehimize, 3 adedi aleyhimize sonuçlanmıştır.

9- Faaliyet dönemi içinde Ağır Ceza Mahkemelerinde 2 adet dava
3- Asliye Hukuk Mahkemelerinde 75 adet yeni dava açılmıştır.
aleyhimize sonuçlanmıştır.
Faaliyet dönemi içinde 70 adet davanın 28 adedi lehimize, 29 adedi
aleyhimize,

13 adedi kısmen lehimize kısmen aleyhimize sonuç-

lanmıştır.

10- Faaliyet dönemi içinde Danıştay Mahkemelerinde 8 adet dava
lehimize sonuçlanmıştır.

4-Sulh Hukuk Mahkemelerinde 11 adet yeni dava açılmıştır.
11- Faaliyet dönemi içinde Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan 47
Faaliyet dönemi içinde 7 adet davanın 4 adedi lehimize, 3 adedi adet davanın 19 adedi lehimize, 27 adedi aleyhimize, 1 adedi kısmen
lehimize kısmen aleyhimize sonuçlanmıştır.
aleyhimize sonuçlanmıştır.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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2014 YILI BÜTÇE TAHAKKUK VE TAHSİLAT CETVELİ
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TAŞINMAZ MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
(Teşekküllere Yapılan -Öz ser
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2014 YILI HARCAMA BİRİMLERİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü olarak belediye gelirlerinin arttırılması ve gelir getirmek amacıyla Belediyemize ait taşınmazların 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği kiralama ihaleleri yapılmaktadır.
Belediyemize; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereği kamulaştırma yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereği
belediye ile vatandaşın hissedar olduğu parsellerde bulunan belediye hisseleri ile takas veya satış yapmak suretiyle hem gelir elde edilmekte
hem de taşınmaz kazandırılmaktadır.
Belediyemiz sınırları içerisindeki yol kenarlarında araç park hizmetleri için yapılan düzenlemelerle vatandaşların daha rahat ve huzurlu
park etmeleri için hizmet verilmektedir.
Kamu alanlarında vatandaşlar tarafından yapılan işgalleri tespit etmek için ekip kurulmuş ve 2015 yılı için çalışmalara başlanacaktır.
Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı içerisinde Alanya'nın merkezinde 43 adet, yeni bağlanan mahallelerde 45 adet olmak üzere toplam
88 adet işyeri kiraya verilmiştir. Bu kiralama işlemlerinden ¨ 4.024.790,50 gelir sağlanmıştır. Belediye sınırları içerisinde Bankaların ATM
koymaları için toplam 43 nokta kiraya verilmiş ve ¨ 606.130,00 gelir elde edilmiştir.
2014 yılı içerisinde müstakil parsel satışı yapılmamıştır. İmar Uygulamaları sonucunda oluşan belediye hisselerinin satışından ¨
549.783,96 gelir elde edilmiştir.
Araç park hizmetlerinden 2014 yılı içerisinde toplam ¨ 2.127.991,00 gelir, ¨ 2.077.797,67 gider yapılmış ¨ 50.193,33 kar elde edilmiştir.
Yapılmış olan ihaleler takip edilmekte olup 2015 yılı içerisinde süresi bitecek kiracıların listeleme çalışmasına başlanmıştır. Süresi biten
ve devam eden kiracıların takibi yapılmaktadır.
6360 sayılı kanun ile kapatılan belde ve köylerden, Valilik Makamı Devir ve Tasﬁye Komisyonu Kararı doğrultusunda Belediyemize
devrolan taşınmazların tapu tescil işlemleri yapılması için karar Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve tescil işlemlerinin takibi yapılmıştır.
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1- Memurlarımızın aylık terﬁ cetvelleri çıkartılmış, derece ve kademe
terﬁleri yapılmıştır.
2- Belediyemiz personelinin özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma
ve muameleleri yürütülmüştür.
3- Memurlarımızdan, önceden Sosyal Sigortalar Kurumu'nda
hizmeti olanların yazışmaları yapılarak hizmetleri Emekli Sandığı'nda
birleştirilmiştir.
4- 2014 yılında, rapor alan işçi personellerin çalışamadığına dair iş
göremezlik bilgileri internet ortamında SGK' ya bildirilmiştir.
5- Emekliliği gelen 17 daimi işçinin emeklilik işlemleri yapılarak
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişiği kesilmiştir.
6- Emekliliği gelen 10 memurun emeklilik işlemleri yapılarak Sosyal
Güvenlik Kurumu'ndan ilişiği kesilmiştir.
7- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce başlatılmış olan On-Line
Kesenek ve Emeklilik Projesi kapsamında Belediyemizde çalışan
memur personellerin kesenekleri internet ortamında aylık olarak
gönderilmiş ve makbuzları işlenmiştir. Aynı müdürlük tarafından
başlatılan Hizmet Takip Projesi (HİTAP) kapsamında belediyemizde
çalışan memur personellerin bilgilerinin bu sisteme girişi devam
etmekte olup; ilerleyen emeklilik işlemlerinin de On-Line olarak
yapılması hedeﬂenmektedir.
8- Belediyemizde çalışan ve emekli olan işçilerle ilgili Personel
Durum Çizelgeleri her ay düzenli olarak internet ortamında Türkiye İş
Kurumu'na gönderilmektedir.
9- 2014 yılı içerisinde iki memurun gerekli yazışmaları
tamamlanarak naklen ataması yapılmış ve istihdam olanağı
sunulmuştur.
10- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince 5 adet
sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.
11- 06.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren 6360 sayılı kanun gereği 30.03.2014 tarihinde yetkileri sona eren
ve belediyemize devredilen belde belediyelerinde görev yapan
personellerin atamaları eksiksiz şekilde yapılmıştır.
12- 2014 yılında, staj yapma talebinde bulunan meslek lisesi
öğrencilerine ve yüksekokul öğrencilerine staj yapma imkânı
sağlanmıştır.
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13- 2014 yılı içinde, 5682 sayılı pasaport kanunu hükümlerine göre
yeni yeşil pasaport alma ve süre uzatma isteğinde bulunan memur
personellerin, kurumumuzca yapılması gereken işlemleri yapılmıştır.
14- 2014 yılında müdürlüğümüze havale edilen 1341 evrakın
incelenmek suretiyle cevapları verilmiş ve kişi, kurum ve kuruluşlara
havalesi yapılmıştır.

31.12.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE PERSONEL DAĞILIM GRAFİĞİ
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
KENT BİLGİ SİSTEMİ

Sistemin tapu kadastro tarafında protokol yapılarak tapu bilgileri
online olarak güncellenmekte emlak servisi kent bilgi sistemi
üzerinden sorgulamalarını yapabilmektedir.

Sistem veri aktarımları 2014 yılı içerisinde yeni yasa ile kapanan tüm
belde ve köy mahallelerinin kapsamıştır. Sisteme öncelik olarak
Numarataj verileri aktarılmış tüm beldelerde Numarataj çalışması
yapılmış ve nvi entegrasyonları %80 oranında tamamlanmıştır.

Sistem de ikinci faz olarak kadastro ve imar planlarının aktarımı
yapılmış ve kadastronun 2014 verileri alınarak sistem güncelliği de
büyük ölçüde sağlanmıştır. 2015 yılı için halihazır haritaları aktarımı
yapılacaktır.

İmar poligonları hazırlanmış nitelik, tür ve topoloji bilgileri
sayısallaştırılmış ve kullanıma açılmıştır. Sistem üzerinden bağlanan
ve imar uygulamaları yapılan bölgeler aktarılmıştır.

Sistem üzerinden müdürlüklere altlık haritaları hazırlanmış ve
çalışmalarında yardımcı olunmuştur.
Yapılan imar , 18.madde uygulamaları kent bilgi sistemine aktarılıp
kullanıcılara sunulmuştur .
Asansör muayeneleri için imar müdürlüğü ve TSE muayene
uzmanlarına altlıklar oluşturuldu, çıktıları verildi.
Sağlık taramalarında kullanılmak üzere bağlanan köy okullarının
konumsal harita ve adresleri verildi.
Park bahçelerin park ve refüj alanlarının yeşillendirilmesi ve
çiçeklendirilmesi için yapılan ihalelerde altlık haritaları ve rapor
lamaları yapıldı.
Yeni Belediye binası için yapılan çalışmalarda yer araştırması ve
altlıkları yapıldı.
Solar enerji üretimi için arazi araştırması bağlanan tüm köyler ve
beldelerde yapıldı.
Geri dönüşüm ve geri kazanım projesi kapsamında tüm mahallelerde
taşınmaz envanteri çıkarıldı. Bu bölgelerde harita ve tematik
haritalama işlemleri yapıldı.
Demirtaş köpek barınağı için altlık oluşturuldu.
•
İmar Uygulamaları ile değişen kadastro parsellerinin
sınırlarının ve maliklerinin güncellenmesi
Serbest şehir plancıları tarafından belediyemizce yaptırılan imar
planları yine serbest mühendislik bürolarının yaptığı terk, ihdas, tevhit
gibi imar uygulamaları yapılıp tapu tescil işlemlerinin bitiminin
ardından birimimiz tarafından yeni oluşan kadastro parselleri
kadastro haritalarında güncellenmiş ve tapu kayıtları son şekliyle
sisteme aktarılmıştır.
13 adet 18. Madde uygulaması,
18 adet ihdas,
185 adet ifraz,
133 adet terk,
102 adet tevhit
340 adet Temel Vize işlemi
117 adet Temel Vize işlemi İskan aşamasında sisteme
aktarılmıştır.

2014 yılında verilen toplam yapı kullanma izin belgesi 3037 adet olup
2012, 2013 ve 2014 karşılaştırması tablodaki gibidir.
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•
Yabancı uyruklu vatandaşlara satış işlemleri için evrak
düzenlenmesi
Alanya'da gayrimenkul edinmek isteyen yabancı uyruklu
vatandaşlara Tapu Sicil Müdürlüğü'nün resmi yazısına istinaden
1/5000 ölçekli, taşınmazın yerini gösteren haritalar ve parselin 6
derecelik dilime dönüştürülmüş köşe koordinatları hazırlanmıştır.
2014 yılı içerisinde 145 adet harita hazırlanarak verilmiştir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
NUMARATAJ

Yeni yapılan binaların birimimizde bulunan cihazlarla üretilmekte,

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15/06/2006 tarih ve

bizzat kendi personellerimizce araziye gidilerek var olan bina

26377 sayılı Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak Ulusal

Envanterleri, fotoğraﬂama v.b. çalışmalar kendi personellerimizce

Adres Veri Tabanına (UAVT) veri girişleri ve güncellemeler

yürütülmesi ile güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

yapılmaktadır.

2014 yılında işlem gören evrak sayısı 682 olup, Vatandaş
dilekçeleri sahada kontrolleri yapılıp cevaplanarak talepler
karşılanmıştır.Bina ve işyerlerinin cephe fotoğraﬂarının güncellenmesi çalışmasına devam edilmektedir.
2014 yılı içerisinde 102 mahallede 842 Bina dış kapı, 1517 adet
Özel İşyeri, 4987 adet Daire iç kapı numarası üretilmiş olup, levha
üretimi periyodik olarak yapılmaktadır.

2014 yılı içerisinde yapı ruhsatı verilen 1075 adet yapının ön
iskan kontrolü yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) girişi
yapılmış olup, 3757 adet yapı kullanma izin belgesi alınan bağımsız
bölümler Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) vatandaşların rahatlıkla
ikametgah kaydı yaptırabilecekleri duruma getirilmiştir.

43 adet köy(mahalle) ve yayla(sokak)'larda yapılan evlerin
numarataj tespiti yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlendi.
6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Alanya İlçesine bağlanan 68
Köyde yapılacak olan numarataj çalışmasının ön hazırlığı olarak tüm

İlgili resmi kurumlar ve vatandaşlar tarafından bildirilen çağrılar arazi
kontrolleri yapılarak cevaplandırılmıştır.

yapılarda ikamet eden kişilerden bir kişinin ismi Apartman adı olarak
tek tek Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmeye devam
etmektedir.

Cadde-Sokak levhalı direklerinin arazide kontrolü ve hasarlıların
tespit edilerek revize edilmesi birimimiz personelleri tarafından takip
edilmekte, hasarlı olanların araziden toplanarak yenilenmesi
sağlanmaktadır. Envanterimizde bulunan plaka basım cihazıyla
üretilmiş olup bu amaçla gerekli araç ve donanımlar temin edilerek
bizzat kendi personellerimizce montaj işlemleri yapılmaktadır.
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Bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların yıl
içerisinde bakım ve güncellemeleri yapılarak devamlı güncel
olması sağlanmıştır.

BİLGİSAYAR HİZMETLERİ

Yeni kurulan ve güncellemesi yapılan programlar hakkında
personellere ihtiyaç olması durumunda eğitimler verilerek destek
sağlandı.
Ana bilgisayar, yan üniteleri, network cihazları, bilgisayarların,
yazıcıların ve kesintisiz güç kaynaklarının yıl içerisinde periyodik
bakımları yapıldı ve faal durumda olması sağlandı.
-

İhale ya da satın alma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, gerekli

birimlere kurulumu yapılarak bakım-onarım ve eğitimi yapıldı.
-

Birimlerde

donanım

ve

yazılım

konﬁgürasyonları

ile

ilgi

ihtiyaçların oluşması halinde gerekli maliyet ve fayda analizleri
hazırlandı ve birimlere sunuldu.
-

Belediye ve belediye hizmet birimlerinin yazılım, donanım ve

•

Avsallar Hizmet Binası ve Avsallar Şantiyesi

•

Payallar Hizmet Binası ve Payallar Şantiyesi

•

Güzelbağ Tahsilat Oﬁsi

•

Konaklı Tahsilat Oﬁsi

program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.

periyodik olarak yedeği alındı ve muhafazası

sağlandı.
-

Belediye bünyesinde ve diğer hizmet birimlerinde kullanmakta

olduğumuz

Fiber

internet,

acces

point, ADSL,

wireless, ip

sistemleri gibi gerekli sistemlerin kurulumu ve bakımı yapılmıştır.
-

Belediyemizin yıl içerisinde yapmış olduğu organizasyonlarda

(spor, seminerler, toplantılar vb) ihtiyaç olan bilgisayar ve yan ürünleri

•

Konaklı Şantiye

•

Temizlik İşleri, Spor Müdürlüğü, Nikah Dairesi, Kültür Müdürlüğü,
Belediye Kütüphaneleri, Engelsiz Yaşam Merkezi

•

Belediyemizde Ana Bilgisayarlar (server) üstünde gerçekleşen

işlemler günlük

Cikcilli Hizmet Binası

hakkında ürün temini ve kurulum takibi gibi hizmetler verilerek destek
sağlanmıştır.
-

Belediye iç ve dış veri güvenliği ve internet traﬁğini kontrol altında

tutan, 5651 sayılı kanuna uygun olarak loglama yapan güvenlik

•

Oba Hizmet Binası ve Oba Şantiyesi

•

Tosmur Hizmet Binası

•

Mahmutlar Hizmet Binası ve Mahmutlar Şantiyesi

•

Demirtaş Hizmet Binası

sunucumuzun, yıl içerisindeki bakımı ve güncellemeleri yapılarak faal
olarak çalışması sağlandı.
-

2014 yılı içerisinde Belediye Sms Bilgi Sistemi ile yapılan cenaze

ve etkinlik duyurularına ulaşabilmek için internet, sms, telefon ve şahsi

Ana bilgisayar, yan üniteleri, network cihazları, bilgisayarların
(PC), yazıcıların ve kesintisiz güç kaynaklarının yıl içerisinde bakım
ve tamirleri yapıldı ve faal durumda olması sağlandı.
Belediye ve hizmet birimlerindeki bütün bilgisayarların antivirus
kontrolleri yapılarak belediye network sistemine dahil edilmiştir.

başvuruyla yapılan bireysel üyelik sayısı:

2535 Belediye interaktif sms sistemi ile vatandaşlar tarafından
yapılan başvuru ve sorgu sayısı:

-

Belediyemizin meclis üyelerine toplantı ve diğer yazışmalardaki

veri alışverişinde kullanılmak üzere

dağıtılan tabletlere mail

kurulumları yapıldı ve meclis üyelerine tabletler destek (mail ve
kullanım) sağlandı.

-

2014 yılı içinde Belediyemizin resmi web sayfasından online

olarak toplam 5799 adet makbuz kesilmiş ve 40.940 adet işlem
yapılmıştır.
-

e-belediye sayfamızdan sunulan Belediye hizmetlerini kullanmak

üzere 2014 yılında 917' i bireysel 47' i kurumsal olmak üzere 964 kişi
müracaat etmiş, kullanıcı adı ve şifrelerini alarak üye olmuşlardır.
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Otomasyon Programı
-

Büyükşehir kanunu ile birleşen 16 belde belediyesine kayıtlı sicil

bilgilerine ait (Bina, Arsa, Arazi, ÇTV, İlan Reklam, Kira, Ecrimisil,
İşgaliye, vb.) tahsilat ve tahakkuklar otomasyon programına
aktarılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
PROJELER
“GÖKYÜZÜNDEN TURİZME BAKIŞ” PROJESİ
BAKA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan, Alanya
Belediyesi ve MODER (MAHMUTLAR OTELCİLER DERNEĞİ)
ortaklığında hazırlanan 483.630,00 TL hibesi olan “Gökyüzünden
Turizme Bakış” isimli proje dosyası onay almıştır.Bu proje kapsamında
Paraşüt Sporunun 12 ay sürdürülebilirliği ile Alanya deniz kum güneş
üçlüsünden çıkarılarak turizmin 12 aya yayılması ve Alanya'da Spor
turizminin de gelişmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Proje ile 10 kişiye eğitim verilerek,6 kişi istihdam edilecek olup böylece
hem paraşüt sporunu yapmak isteyen insanlar için eğitimli personel
olacak hem de 6 kişi istihdam edilmiş olacaktır. 4 mayıs 2015 tarihinde
sonuçlara ulaşılmış olunacaktır.

“BİLİNÇLİ ÇOCUKLAR, SAĞLIKLI YARINLAR” PROJESİ
Personel PDKS Programı
Belediye personellerinin mesai
saat bilgilerinin takibinde
kullanılan PDKS (Personel
Devam Kontrol Sistemi) cihazı
tüm hizmet birimlerine kurularak
sistem ayarları yapılmıştır.

30 Eylül 2014 tarihinde başlayan projemiz Alanya'ya bağlı,
merkeze uzak mahallelerde (köylerde) bulunan ilkokul öğrencilerinde
sağlıklı yaşam gereklilikleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Alanya Belediyesi koordinatörlüğünde Alanya Toplum
Sağlığı Merkezi ortaklığı ve Alanya Rotaract Kulübü sponsorluğu ile
yürütülmüştür. Okullar, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü rehberliğinde
konum itibari ile dezavantajlı durumda nitelendirilen okullar baz
alınarak seçilmiştir. Alanya Belediyesi Proje Koordinasyon Birimi proje
koordinatörlüğünde belediye gıda mühendisleri tarafından kişisel
hijyen eğitimi; Alanya Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlıklı
beslenme eğitimleri ve hekim tarafından ağız diş sağlığı taramaları
yapılarak çalışmalar sonucunda çocukların ailelerine bilgi kartları
gönderilmiştir.Alanya Rotaract Kulübü tarafından proje kapsamında,
öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmaya teşvik amaçlı
hediye edilecek çeşitli sağlık ürünlerinin temini ve projede kullanılacak
bilgilendirme broşürü ve aﬁşlerin hazırlanıp basılması sağlanmıştır.
2014 yılı içerisinde Alanya batı bölgesinde 14 okul olmak üzere
toplamda 944 öğrenciye ulaşıldı. 2015 yılı içinde projemiz kapsamında
merkez ve doğu bölgesi okulları ziyareti planlanmaktadır.
Geleceğimizi oluşturan çocukların sağlığı ve bilinci bizler için son
derece önemlidir.
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“HERKES İÇİN SAĞLIK HERKES İÇİN DİYETİSYEN “
PROJESİ
16/12/2014 tarihinde başlayarak 1 yıllık bir protokelle başlanan
son derece faydalı bir bilinçlendirme projesidir.Alanya Belediyesinin
sosyal belediyecilik anlayışı ile planladığı proje halkın sağlığı için hiçbir
şeyin lüks olmaması adına birçok projeye imza atmıştır.Yine obezite
ve beslenme danışmanlığının da lüks olmaktan çıkarılması adına bu
projeyi başlatmıştır.
Alanya'da yaşayan bir diyetisyen ile protokol imzalanarak
başlatılan proje kapsamında dışarıdan hizmet alınan bir diyetisyen
haftanın iki günü Salı ve Perşembe günleri tam zamanlı olarak Tosmur
Ek Hizmet Binasında halka ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Proje ile halka diyetisyenlik hizmeti vermenin dışında Engellilere,
Sporculara Beslenme eğitimleri verilmiştir ve belirli aralıklarla
eğitimlere devam edilmektedir.Engelli gruplara yönelik eğitimlerde
özel beslenme bilgileri aktarılmaktadır.
Proje Kapsamında ;
Mahalle muhtarları ile
yapılan toplantılarda verilen
beslenme ve diyetetik hizmete
halkın nasıl ulaşabileceği ve ne
şekilde yararlanabileceği
konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
16.12.2014 – 30.12.2014
tarihleri arasında ki 4 günlük
çalışma gününde
27
vatandaşa ulaşılarak hizmet
verilmiş olup proje hızlı bir
şekilde 2015 yılında devam
edecektir.

Yaklaşık 80 kişilik bir katılımcı grubunun dinlediği seminer
programlarının devamlılığın sağlanması ve halkın sağlık anlamında
bilinclendirilmesinin devamı için 2015 Aralık ayına kadar yapılan
protokoller neticesinde her ay gerçekleştirilecek seminerlerin
planlaması yapılmıştır. İlk seminerde beklenen hedeﬁn üzeine
çıkılarak projenin ne kadar yerinde bir fayda gözettiği görülmüştür.

GÜVEN TAKIMI PROJESİ
Güven Takımı projesi ile yeterli denetimin sağlanmadığı bir iş sahası
olan “çocuk ve yaşlı bakımı” alanında daha profesyonel bir bakış
açısı, belirli bir standart ve denetimin sağlanabilmesi için bir istihdam
yaratmak hedeﬂenmektedir.
Proje, eğitimleri eksik kalmış, kişisel şartlarından dolayı çalışamamış
ancak çalışmak isteyen 18-45 yaş aralığındaki bay ve bayanlara
profesyonel çocuk ve yaşlı bakımı ile ilgili beceri ve yetkinlik
kazandırarak, çalışma fırsatı sağlamak için hazırlanmıştır.
Koordinasyon birimi ,İstihdam Bürosu ve psikolog katılımı ile
yapılacak değerlendirmeler sonucunda güven takımı oluşturularak
halkımızın önemli bir ihtiyacı olan yaşlı ve çocuk bakım hizmeti
güvenli ellere teslim edilecektir.

JAPONYA'DA ALANYA TANITIM PROJESİ
Alanya'nın Japonlar tarafından tanınırlığını ve turizm potansiyelini
arttırmak için Japonya tanıtımına yönelik etkinlikler planlanmış,
hazırlıklara başlanmıştır. İlk adım olarak Aralık 2014 yılında AHEP
Üniversitesi'nin Japonya'dan kardeş üniversite işbirliği için bağlantılar
kurulmuştur. Alanya resmi tanıtım ﬁlmi ve tanıtım materyalleri
hazırlıkları için Başbakanlık Tanıtım Fonu ile görüşülmüş, hazırlıklar
başlatılmıştır.

SPOR GÖNÜLLÜLERİ GÜNEŞİN GÜLÜMSEDİĞİ
YER'DE BULUŞUYOR PROJESİ
Alanya'nın Japonlar tarafından tanınırlığını ve turizm potansiyelini
arttırmak için Japonya tanıtımına yönelik etkinlikler planlanmış,
hazırlıklara başlanmıştır. İlk adım olarak Aralık 2014 yılında AHEP
Üniversitesi'nin Japonya'dan kardeş üniversite işbirliği için bağlantılar
kurulmuştur. Alanya resmi tanıtım ﬁlmi ve tanıtım materyalleri
hazırlıkları için Başbakanlık Tanıtım Fonu ile görüşülmüş, hazırlıklar
başlatılmıştır.

KULAĞINIZ BİZDE OLSUN PROJESİ

“KADIN MUTFAKTAN ÇIKTI” PROJESİ
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programına Eşgilik alanındaki
tesisin yenilenerek ihtiyaç sahibi kadınların istihdamlarını
destekleyecek nitelikte hazırlanmış proje ön başvurusu yapıldı.

ALANYA SAĞLIK GÜNLERİ PROJESİ
Toplum sağlığının öneminin bilincinde olarak kamuoyunda sağlık
konularında farkındalık yaratmak için 1 yıl boyunca her ay Alanya
Kültür Merkezinde farklı konularda, ilgili uzman doktorların katılacağı
seminerlerin olduğu ALANYA SAĞLIK GÜNLERİ isimli proje
başlatılmıştır.
Proje Koordinasyon Oﬁsi tarafından yürütülen proje Aralık ayı
semineri “Kanser ve Kanserle Yaşam” konusu ile Antalya Memorial ve
Medstar hastanelerinden kanser alanında uzman doktorların katılımı
ile 24 Aralık Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirmiştir.
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AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen,
gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki avrupa fırsatları ve
gençlerin avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan
Avrupa Bilgi Aktarım Ağı – Eurodesk, AB öğrenme ve hareketlilik
fırsatlarına erişimin önündeki engellerin dahil etme stratejisi
kapsamında kaldırılması amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı Eurodesk
Temas Noktalarina özel - Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek
çağrısına çıkmıştır. Bu çağrı kapsamında oﬁsimiz “Kulağınız Bizde
Olsun” isimli projeyi hazırlamış olup 10.000 TL Mali Destek almaya
hak kazanmıştır. 1.Nisan – 1.Kasım 2014 tarihleri arasında Alanya
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen
“Kulağınız Bizde Olsun!” isimli proje kapsamında kentte “Erasmus +
Seminerleri” düzenlenmiş olup, radyo kanalıyla da gençler/yetişkinler
Avrupa Birliği fırsatlarından haberdar edilmiştir. Proje sonunda tüm
faaliyetlerin ve yürütülme sürecinin anlatıldığı sözel/teknik ve tüm
harcamalarının belgelendiği ﬁnal raporu hazırlanmış ve ilgili kuruma
gönderilmiştir.

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROJESİ
Avrupa Gönüllü Hizmeti programıyla Alanya'dan 3 gönüllü genç İtalya
– Belvi Belediyesi'ne festival organizasyonuyla ilgili bir projede 2 ay
staj yapmak üzere gönderilmiştir. 1 gönüllü genç ise Bulgaristan'da
yer alan bir Sivil Toplum Kuruluşuna arkeoloji ile ilgili bir projede 45
gün staj yapmak üzere gönderilmiştir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJE ORTAKLIĞI

“BİR ALANYAMIZ VAR” TEMALI RESİM YARIŞMASI

Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erasmus +
2014 teklif çağrısı dönemine hazırladığı “Sürdürülebilir Turizm”
başlıklı Avrupa Birliği projesine kurumumuz ortak olmuştur. Proje
kapsamında kurumumuzdan 2 kişi Almanya/Hollanda'ya çalışma
ziyareti gerçekleştirecektir.

2014 yılında planlaması yapılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Saray
Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile çocuklarda çevre bilincini arttırmak ve
nasıl bir çevre hayal ettiklerini görmek, çocukların gelecekte nasıl bir
Alanya beklediklerine dair “BİR ALANYAMIZ VAR” temalı resim
yarışması düzenlenmesi için planlamalar ve resmi hazırlıkları
yapılmıştır. 2015 Mayıs ayında yarışma ödül töreni yapılacaktır.

ETKİNLİK VE SEMİNERLER
“YILDIRIMDAN KORUNMA YOLLARI”
Konulu Bilgilendirme Seminerleri

BAŞVURULAR

Alanya Türkiye'nin en çok yıldırım çeken bölge olmasından dolayı
halkı bilinçlenmesini sağlamak adına 15.12.2014 tarihinde
YILKODER (Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Derneği) ile yapılan
protokol kapsamında halka ücretsiz olarak Yüksek Elektrik Mühendisi
tarafından “Yıldırımdan Korunma Yolları” konulu bilgilendirme
semineri verildi.
Katılımın sektör temsilcilerinden ve teknik uzmanlardan oluştuğu bu
seminer yıldırımdan çok etkilenen bir bölge olması nedeni ile oldukça
fazla ilgi çekmiştir.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne
Oba Mahallesi'nde 6000 m2'lik bir alana yapılması planlanan park
için mali destek sebebiyle başvuru yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne
Alanya'nın 16 mahallesinde yapılması planlanan tip park projelerinin
yapımında kullanılmak üzere mali yardım talep dosyaları hazırlandı.

BAKANLIK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU DOSYASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi amaçlı 5 adet yol temizleme aracı, 5
adet çöp toplama aracı, 200 bin TL mali yardım talebi içeren dosyalar
hazırlandı.

DİĞER ÇALIŞMALAR
ÜRÜN SPONSORLUĞU PROTOKOLÜ
Belediye bünyesinde yapılan spor organizasyonları, Alanya
Belediyespor branşları ve sosyal etkinliklerin su ihtiyacının
karşılanması için AYSU ﬁrması ile ürün sponsorluğu anlaşması
yapılarak protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Spor
Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek, yıllık 160 bin adet şişe suyu,
1000 adet damacana su ürün sponsorluğu olarak anlaşılmıştır.
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KAMERA SİSTEMLERİ (MOBESE)
•
Alanya'nın tanıtımı için internete verilen canlı yayın kameralarının
bakımı, onarımı yapılarak sürekli çalışmasının sağlanması ve ilave 3
adet canlı yayın kamerasının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
•
Büyükşehir yasası kapsamında belediyemize bağlanan
beldelerdeki mobesa sistemlerinde bulunan toplam 450 adet güvenlik
kameralarının lokasyon, sistem topolojileri, alt ve üst yapı durumları
tespiti yapılmıştır.
•
Okurcalar Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 104 adet
kameradan 96 tanesinin tamir ve bakımı yapılıp çalışır duruma
getirildi. 8 kameranın tamir ve bakımı ise devam etmektedir.
•
Konaklı Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 30 adet
kameradan 16 adedinin tamiri yapılarak devreye alınmıştır. Geriye
kalan 14 adet kameranın elektrik probleminden kaynaklanan arızaları
için Akdeniz CLK ile çalışma sürdürülmektedir.
•
Avsallar Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 48 adet
kameradan arızalı olan 24 adeti tamir edilerek devreye alınmıştır.
•
Tosmur Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 52 adet
kameradan 32 adedi aktif çalışmakta olup arızalı olan 20 adet
kameranın 11 adedi tamir edilerek devreye alınmıştır.Geriye kalan 9
adet kameranın tamir ve bakımları devam etmektedir.
•
Yukarıoba Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 16 adet
kameradan 3 adedi aktif çalışmakta olup arızalı olan 13 adet
kameranın 10 adedi tamir edilerek devreye alınmıştır.Geriye kalan 3
adet kameranın tamir ve bakımları devam etmektedir.
•
Aşağıoba Mahallesi mobesa sisteminde bulunan 13 adet
kameradan 3 adedi aktif çalışmakta olup arızalı olan 10 adet
kameranın 6 adedi tamir edilerek devreye alınmıştır.Geriye kalan 4
adet kameranın tamir ve bakımları devam etmektedir.
•
Belediye ek hizmet binalarında bulunan 272 adet yerel güvenlik
kameraları bakımı ve onarımı yapılmıştır. İlave takılacak olan güvenlik
kamera sistemi için gerekli malzemeler hazırlanıp çalışmalara
başlanmıştır.
•
Engelsiz Yaşam Merkezi'ne alarm sistemi kuruldu.
•
Türkler spor sahasına 100 metre kablo çekilip 3 adet kamera
montajı yapıldı.
•
Hasan Ağa Konağı'na 15 metre kablo çekilip kameraların yerleri
değiştirilip lens ayarları yapıldı.
•
Hanımeller dikiş kursuna 40 metre kablo çekilip 3 adet kamera
montajı yapıldı.
·
Spor Müdürlüğü'ne 120 metre kablo çekilip 2 adet kamera montajı
yapıldı.
•
İç hizmet binalarına ve çevresine 1000 metre kablo çekilip 50 adet
kamera montajı yapılıp sistem aktif çalışır duruma getirildi.
•
Büyükşehir yasası kapsamında belediyemize bağlanan
beldelerde bulanan 8 adet mobesa odaları demirbaş listeleri
hazırlandı.
•
Adliye ve Kolluk Kuvvetleri tarafından birimimize gelen 167 adet
yazının incelenmesi ve teslimi yapılmış, ayrıca tahkikat amacıyla
kolluk kuvvetlerine 200 adet olayla ilgili görüntü analizi yapılıp
teslimatları yapılmıştır.
•
Rutin izleme ve takiplerde tespit edilen olaylara ait toplam 560GB
görüntü kaydı arşivlenmiştir.
•
Aşağıoba tahsilat bürosunda bulunan mobesa sistemi cabinet
içerisine toplanıp sonlandırmaları yapılarak sistem aktif hale getirildi.
•
Bostancıpınarı kavşağına görüntü kalitesi yüksek 2 adet kamera
takılıp sisteme aktarılımı yapıldı.
•
Tosmur migros kavşağına görüntü kalitesi yüksek 2 adet kamera
takılıp sisteme aktarılımı yapıldı.
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•
Mahmutlar Mahallesi'nde yeni tesis edilen 44 adet kamera içeren
mobesa sisteminin 31 adedi devreye alınmıştır.Geriye kalan 13 adet
kameranın devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.
•
Mahmutlar ek hizmet binası basın odasındaki iç güvenlik kayıt
cihazları ve kamera kabloları mobesa odasına taşınıp kabinet
içerisinde toplanarak çalışır hale getirildi.
•
Şantiye araç tevzi odasındaki tadilattan dolayı kablolar taşındı. Tv
duvara asılarak ﬁber optic kaynak yapılarak internet ve kamera
sistemi devreye alındı.
•
Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı süren mobesa sistemine yuksek
performanlı sunucu dahil edilerek mobesa sistemi devre alınmıştır.
•
Alaadin beach karşısında bulunan 3 adet kameranın arızaları
tespit edilip gerekli malzemelerinin teminlerine başlandı.
•
Çevre yolu Elikesik kavşağında peyzaj çalışmaları sırasında
karayollarına ait ﬁber optik kabloda meydana gelen kırık tamir
edilmiştir.
•
Payallar ek hizmet binasına 200 metre kablo çekilip 9 adet kamera
takılarak sistem aktif hale getirildi.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılında Büyükşehir Yasası gereği 16 Belde Belediyesi ve 68 Köy
'ün Belediyemiz sınırlarına dahil olmasıyla Müdürlüğümüzün faaliyet
alanı genişlemiştir. 102 mahalle olan, büyüyen ve gelişen İlçemize,
Fen İşleri Müdürlüğü olarak daha etkili hizmetler verebilmek hedeﬁyle
çok önemli adımlar atıldı.
Taleplerin ivedilikle çözülmesi amacıyla müdürlüğümüz yeniden
yapılandırılarak 11 Şeﬂik ile halkımıza yüksek performansla hizmet
verebilir hale getirildi. Bunlar:
•

Kontrol Baş Mühendisliği

•

Merkez Şantiye Şeﬂiği

•

Yol ve Asfalt Şeﬂiği

•

Elektrik ve Sinyalizasyon Şeﬂiği

•

Traﬁk ve Yol Güvenliği Şeﬂiği

•

Harita Şeﬂiği

•

İdari Büro Şeﬂiği

•

Doğu – 1 Mahmutlar Şantiye Şeﬂiği

•

Doğu – 2 Demirtaş Şantiye Şeﬂiği

•

Batı – 1 Avsallar Şantiye Şeﬂiği

•

Batı – 2 Payallar Şantiye Şeﬂiği
Fen İşleri Müdürlüğü olarak yıllardır hizmet verdiğimiz yerlerde

ve yeni dahil olan mahallelerde üst yapı çalışmaları, yol ıslahları,
asfalt ve yama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
Bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla
ulaşımda kaliteli ve modern hizmetler verilmektedir. Bu kapsamda
kaldırım, istinat duvarı vb. çalışmalar devam etmektedir.
Vatandaşların Sosyal ve Kültürel hizmetlerden yararlanması
için Düğün Salonu ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
Okul tadilatları, spor alanları, ek derslikler, mescitler ve okul
saha düzenlemeleri yapılmıştır.
Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve kolaylaştırmak
hedeﬁyle;
İlçemizdeki tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın ürünlerini alıcılara satabilecekleri alanların sağlanması
için mahallelere pazaryerleri yapılmıştır.
Ülkemizde ve bölgemizde iyi bilenen ve takip edilen 10. Gökbel
Yaylası Yağlı Güreş Festivali'ne katılımın arttırılması için alt ve üst
yapı çalışmaları kapsamında kaliteli hizmetler verilmiştir.
Müdürlüğümüz, Alanya İşletme Fakültesi ve Karayolları ekipleri
ile ortak bir çalışma yaparak YEŞİL DALGA Sistemini halkımızın
hizmetine sunmuştur. YEŞİL DALGA Sistemi ile bölge halkımızın ve
ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın kısa zamanda ulaşımını
sağlayarak traﬁk stresi ve ekonomik külfet problemi yaşamaması
•

Şehrin batısında bulunan Toslak Mahallesi'nde çevre mahallerin

de yararlanması ilkesiyle önceden temeli atılmış olan Düğün Salonu
belediyemiz tarafından tamamlanmış ve yöre halkının hizmetine
sunulmuştur.
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•
Kültürel mirasımız olan Alanya Kalesi'ne 1125 m doğal yürüyüş
yolu yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
•
Güllerpınarı Mh. Kemal Şuberi Okulu'na ek derslik amaçlı bina
yapılmıştır.

•
Fığla Mh. Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi'ne ek derslik
yapılmıştır.

•

Avsallar Mahallesi'ne Pazaryeri ve wc amaçlı bina yapılmıştır.

www.alanya.bel.tr
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•
111.191 mt – 902.980 m² asfalt çalışması yapılarak ulaşımın
rahatlatılması amaçlanmıştır.

•
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Ulaşım Planı çerçevesinde 21.782 m yol açma çalışması yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
•

11.127 m² kaldırım ve parke çalışması yapılmıştır.

•
Şehrin muhtelif yerlerine yolun ve çevrenin sağlamlığını arttırmak
için 5508,5 m taş duvar yapılmıştır.

•
6.203 m drenaj ve menfez çalışması yapılarak şehrin alt yapı
ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır.
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·
İlçemizin 102 mahallesinde bozulan yollara, vatandaşlarımızın
maddi ve manevi kayıp yaşamaması için 7.955.000 ton asfalt yaması
yapılmıştır.

ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI
ÇALIŞMA RAPORU
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Nezihe Soydan Ticaret Lisesi
Yanı
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Arıkanlar Sk.
Nar Çiçeği kreş altı
Göl Mevkii
Sadullahoğlu Halı Saha Önü

(Hacıkura Okulu Girişi)
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Sugözü Cad. Konak Sk.
(Vergi Dairesi arkası)

30 mt.lik yol 611 Cad.
(Gürses camisi yanı)

Kocahasanlı mevkii
(Yeni yap.cami karşısı)

Dr. Şahin Birsel Biçer
okul yanı
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ELEKTRİK BÖLÜMÜ

·
Tophane Mahallesi ve Hisariçi Mahallelerinde bulunan dekoratif
cadde ve sokak aydınlatmalarının bakımları yapıldı.

•
Alanya İşletme Fakültesi ve Karayolları ekipleri ile ortak bir
çalışma yapılarak çevre yolu üzerindeki Dinek, Kızlarpınarı, Telekom,
Yayla Yolu, Eşref Kahvecioğlu, Ticaret Lisesi, Hastane, Sanayi,
Alanyum, Metro, Obagöl ve Tosmur kavşaklarına YEŞİL DALGA
sinyalizasyon sistemi kuruldu. Traﬁk akışı rahatlatılarak zamandan ve
yakıttan tasarruf edilmesi sağlandı.

•
Hasanağalar Konağı'nın elektrik, yangın ve kamera tesisatı
tadilatları yaptırıldı.
·
Mahmutlar Mahallesi'nde Saat Kulesi Kavşağı'na sinyalizasyon
sistemi kuruldu.

·

İsmet Hilmi Balcı Caddesi'ne dekoratif yüksek aydınlatma yapıldı.

www.alanya.bel.tr
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•
Tosmur Dim Suit Otel önündeki caddenin çevre aydınlatması
yapıldı.

•
Kale sur aydınlatmaları, Kızılkule ve Tersane aydınlatmalarının
arızaları giderilerek bakım ve tamiratları yapıldı.

•
Kazım Bulut Camii'nin batısındaki caddenin çevre aydınlatması
yapıldı.

•
Kemal Şuberi İlköğretim Okulu bahçesindeki ek sınıﬂarın elektrik
tesisatları yapıldı.
•
Belediye tesislerine ait kompanzasyon sistemlerinin bakım ve
tamiratları yapıldı.
•
Çevre yolu üzerindeki alt geçitlerin aydınlatma bakım ve
tamiratları yapıldı.
•

Ramazan ayı süresince halk plajlarının aydınlatılması sağlandı.

•
Belediye hizmet binalarında bulunan birim müdürlüklerinin
elektrik tesisat tadilatları yapıldı.
•
Atatürk Caddesi, 25m'li Yol ve Çevre yolu üzerinde bulunan
kavşaklardaki sinyalizasyon sistemlerinin arızaları giderilerek
bakımları yapıldı.
•

İskele Sanat Sokağı'na aydınlatma tesisatı yapıldı.

•
Kültür ve Sanat Festivali, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı,
Triatlon, Yılbaşı Kutlaması ve Noel Pazarı, Altın Kepçe Yemek
Yarışması, Kurban Kesim Yerlerinde ve Gökbel Yağlı Güreş
Organizasyonlarında elektrik ve aydınlatma tesisatları kuruldu.
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TRAFİK EĞİTİM PARKI
Alanya Belediye Başkanlığı ( 10.09.2007 gün ve Bel.817 sayı)
ve ( 30.06.2014 gün ve Bel.641.361/ sayılı) traﬁk eğitimi yapılmasına
dair Kaymakamlık onayları ile ( Alanya Belediyesi-İlçe Emniyet
Müdürlüğü- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Traﬁk Eğitim
Derneği koordinesi ) yürütülen çocukların, öğrenci ve yetişkinlerin
traﬁk kurallarına saygı eğitimlerine her yıl olduğu gibi 2014 yılında da
devam edildi.

TRAFİK EĞİTİM PARKI MİNİK TRAFİKÇİLERİ TRAFİK
HAFTASI'NDA

P O L İ S A M C A V E Ç O C U K L A R YAYA G E Ç İ D İ
EĞİTİMİNDE

www.alanya.bel.tr
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TAMİRHANE BÖLÜMÜ
Alanya Belediye Tamirhanesi; Alanya Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü alt birimi olarak Alanya Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet
göstermektedir.. Araçlarla ilgili oto döşeme, oto boyası, torna tesviye ve
motosiklet tamiri konularında ise hizmet satın alınmaktadır.
Alanya Belediyesi hizmetlerinde kullanılmakta olan 398 adet aracın
(iş makinesi, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil, pikap ve
motosiklet) bakım ve onarımı Alanya Belediye Tamirhanesi'nde
yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yeni alınan araçların ise 2 yıl boyunca
her türlü bakım ve onarımları ﬁrmanın kendi servislerinde
yaptırılmaktadır.
Ayrıca kaynakhane bölümündeki personel ile Alanya Belediyesi
hizmet sahasındaki her türlü çelik konstrüksiyon imalatı ve kaynak işleri
yapılmaktadır.
2014 yılında haﬁf vasıta (otomobil, pikap, minibüs), ağır vasıta (kamyon,
kamyonet, otobüs), iş makinesi (iş makineleri, yol süpürme araçları) ve
müteferrik (muhtelif kaynak işleri ve taşıt dışı araçların bakım ve
onarımı) kalemlerinde yapılan işlerin miktarları Tablo-1'de sunulmuştur.
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TESCİL BÖLÜMÜ
Tescil Birimi, Alanya Belediyesi hizmetinde kullanılan kamu

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “On Üç

araçlarının tescil işlemleri ile ilgilenmektedir. Alanya Belediyesi'ne ait

İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun

bütün araçların dosyaları tescil biriminde toplanarak bilgi ve evrakların

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

tek elden yönetimi yapılmaktadır. Belediye araçlarıyla ilgili her türlü

Kanun” gereğince 01.04.2014 tarihinden itibaren belde belediyelerin

tadilat, tescil belgesi değişimi, kaza raporları, birimler arası araç

birleşmesi gerçekleşmiş, bir kısım taşıtlar Alanya Belediyesi'ne bir

değişimi ve benzeri işlemlerin evrakları araçların dosyasında

kısım araçlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir.

muhafaza edilmektedir.

Belediyelerin birleşmesi sonrasındaki taşıt sayıları Tablo-2'de

2013 yılı sonunda aktif olarak kullanılan araçların listesi Mali

sunulmuştur.

Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne verilerek araçların 2014 yılında Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası ve Egzoz Muayenelerinin tek bir elden
yapılması ve sigortasız ve egzoz muayenesiz araçların olmaması
sağlanmıştır. Ayrıca araçlara ait fenni muayenelerin, öncelikle araçları
kullanan şoförlerde sonrasında ise aracın bağlı bulunduğu şube
müdürlüklerinin sorumluluğunda olduğu yazılan resmi yazılarla
hatırlatılarak Karayolları Traﬁk Kanunu'na uygun araç kullanımı
amaçlanmıştır.
2918 sayılı Karayolları Traﬁk Kanunu'nun 22. maddesinin c fıkrası
“Kamu kuruluşlarına ait iş makinelerinin tescili ilgili kuruluşlarca
yapılır.”şeklinde tanımlanmıştır. Kanun; belediyelerin kullanmakta
oldukları iş makinelerinin tescil işlemlerini yapma, tescil belgesi verme
ve plaka verme işlemleri için yetkiyi belediyenin kendisine vermiştir.
2014 yılında Belediyeye 1 adet iş makinesi alınmış olup bu iş
makinesinin tescili 2015 yılında yapılacaktır. 2014 yılında kurumuza
ait iş makinelerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Envanterinde
Bulunan Araç ve İş Makineleri Listesi” Milli Savunma Bakanlığı,
Seferberlik Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir.
Alanya Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı
suretiyle temin edilen araçlar (müteahhit ﬁrma araçları), kamu araçları
ile araç parkındaki motorlu ekipman bilgilerinin güncel ve doğru
olmasını sağlamak, personelin etkin ve mevzuata uygun araç
kullanımını sağlamak ve taşıt/ekipmanların kullanılması sırasında
uyulması gerekli esas ve usulleri belirlemek amacıyla “Alanya
Belediyesi Araç Kullanım Yönergesi” hazırlanmıştır. İlgili yönerge,
Alanya Belediye Meclisi'nin 02.12.2010 tarih ve 4539 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir. İlgili yönergeye istinaden şube müdürlükleri araçlarını
kullanmaktadırlar.
Bu yıl içerisinde de yeni alınan tüm motorlu taşıt ve ekipmanların;
Doküman Yönetimi Programına (SAYSIS) taşıt ve ekipman bilgileri
yüklenmiş, resimleri eklenmiş ve ilgili taşıt/ekipmanın bir belediye
personeline zimmeti yapılmıştır. Ayrıca yeni motorlu ekipmanlara yeni
SAYSIS numarası verilmiş ve numaralar ekipmanlar üzerine
takılmıştır.
2014 yılında 21 adet yeni taşıt ve 37 adet motorlu ekipman satın
alınmış, 3 adet taşıtta tadilat yapılmış, 12 adet taşıtın tescil belgesi
işlenmiş, 5 adet taşıt hurdaya ayrılmış ve 20 taşıtın traﬁk belgesi
değiştirilmiş ve 6 adet taşıtın plaka numarası yenilenmiştir. Bu yıl
birimler arası taşıt değişimi, protokol ile taşıt temini, iş makinesi tescili
yapılması, taşıt motor numarası yenilenmesi ve taşıt şase numarası
yenilenmesi yapılmamıştır. Ayrıca 2014 yılında 31 adet Emniyet
Müdürlüğü'ne intikal eden traﬁk kazası meydana gelmiştir. Bu
kazalara ait evraklar, taşıtın ait olduğu şube müdürlüğü tarafından
temin edilmiş ve taşıt dosyasına konulmuştur. 2014 yılı tescil birimi
faaliyetleri ve 31.12.2014 tarihi itibarıyla kurumumuz araç sayıları
Tablo–1 ve Tablo-2'de sunulmuştur.
www.alanya.bel.tr
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TRAFİK BÖLÜMÜ
•
İlçemiz sınırları içerisinde traﬁğin yoğun olduğu bölgelerde araç
parkını önlemek, kaldırımlar, otopark girişleri, park yasağı olan
yerlere, yaya geçidi önlerine şerit belirleyici uyarı işareti olarak toplam
825 delinatör montajı yapılmıştır.

•
Şehir merkezini araç traﬁğine kapatmak için 85 adet demir baba,
tahribat ve yenileme dolayısı ile değiştirilmiştir.

•
İlçemiz sınırları içerisinde okul önlerine ve çocuk parkları önüne
hız kesici (kasisler), traﬁğin olduğu yoğun bölgelerde yaya geçidi,
parkomat , durak yeri ve engelli park yeri banket çizimleri yapılmıştır.

•
İlçemizde yaşayan bisikletli vatandaşlarımız için bisiklet yolu
çalışması yapılmıştır.

·
İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen yerlere traﬁk tanzim
,traﬁk tehlike uyarı levhaları,durma ve park etme işaretleri olmak
üzere toplam 475 adet işaretleme yapılmıştır.
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•
İlçemiz yol üzerlerinde yatay çizgi çalışması yapılmıştır. Ayrıca
motorların kaldırım üzerine park yapmamaları için cadde ve sokaklara
motorsiklet park yeri çizimi yapılmıştır.

•
İlçemiz genelinde yapılan tüm çalışmalarda iş güvenliği ve yol
güvenliği, çalışma ve uyarı levhaları yerleştirilerek sağlanmıştır.

•
Çevre yolu üzerinde meydana gelen traﬁk kazası sonucunda
zarar gören çit telleri yenileri ile değiştirilmiştir.
•
49. Tur Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı öncesi cevre yolu üzeri
orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine İtfaiye Müd. ile birlikte
ﬂama ve bayrak asılmıştır. Yarışta gerekli güvenlik önlemleri titizlikle
alınmıştır.
•
İlçemiz genelinde 5326 sayılı kanunun 38. maddesi gereğince
1154 adet araca işlem yapılmıştır.
•
İlçemiz genelinde Anıtlar Kurulu tarafından koruma altında olan
evlerin etrafında güvenlik önlemi alınmıştır.

•
Gerekli görülen cadde ve sokaklara traﬁk işaretlerinin montajı
yapılmıştır.

• İlçemiz genelinde gerekli yerlere yatay yol çizim çalışmaları yapılmıştır.
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•
İlçemiz sınırları içerisinde cadde,sokak,park alanlarında atıl ve
hurda araçların kimliği belirsiz kişilerce mesken olarak kullandığı,çevre
sakinlerine rahatsızlık verdiği ve bu nedenle yazılı müracaat etmeleri
neticesinde Alanya Belediyesi Encümen kararlarına istinaden 154 araç
sahibine ulaşılarak kaldırılması sağlandı.
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•
İlçemiz genelinde gerekli yerlere kavşak ve sinyalizasyon
çalışması yapılmıştır.
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KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra 6360 sayılı yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte faaliyete geçen Kırsal Hizmetler
Müdürlüğü:
Müdürlüğümüz; kırsalda alt yapı ve üst yapı tesislerinin inşası, bakım, onarım ve tamirinin tespitini yaparak ilgili birimlerle
koordinasyonu sağlar, hizmet ve yatırımlara ilişkin uygulamalar için Fen İşleri Müdürlüğünün araç, ekipman ve personeli vasıtası ile
çalışmalarına devam etmektedir. Ekteki tablolarda tespit edilip de gerçekleştirilen yol ve inşaat işlerinin istatistikleri verilmiştir.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Alanya Belediye Meclisi'nin 02/12/2014 tarih ve 277 karar sayısı ile
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Kırsalda bulunan mahallelerimiz ve bağlı yaylalarında yayla mevsiminin başlamasıyla oluşan göç hareketi nedeniyle yoğun çalışma
temposuna girilmiş, mahalle ve yayla yollarının bakım, onarım, stabilize ve asfalt çalışmaları ile mahallelerin sosyal donatı alanlarında ve
çevre düzeni ile ilgili plan ve projeler uygulanmaya başlanmıştır.
Yeni mahallelerde hizmetlerin aksamaması için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL başkanlığında Belediye Başkan
Yardımcıları, bölgenin meclis üyeleri ve Belediye Birim Amirleri ile birlikte başlatılan yerinde hizmet, yerinde çözüm odaklı geziler, batı
bölgesinde tamamlanarak doğu bölgesinde devam ettirilmektedir.

YATIRIMLAR
Alanya Bel. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 31 MART 2014 - 31 ARALIK 2014 tarihleri arasında ;

çalışması yapmıştır.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL başkanlığında, Belediyemiz birim amirlerinin katılımı ile 05.11.2014 tarihinde; AKDAM,
ALARA, ÇAKALLAR, SABURLAR,KARAMANLAR VE ORHAN - 26.11.2014 tarihinde; BAYIR, BAYIRKOZAĞACI, BURÇAKLAR,
GÖZÜBÜYÜK, GÜMÜŞGÖZE, GÜNEY VE YENİCE olmak üzere toplam 13 mahalle gezisi tertip edilmiştir.
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KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÖY GEZİLERİMİZ

OKULLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

İshaklı İlköğretim Okulu

* Sıcak Asfalt Yapımı
05.11.2014

*Akdam Mahallesi *Alara Mahallesi
*Çakallar Mahallesi *Saburlar Mahallesi
*Karamanlar Mahallesi *Orhan Mahallesi

*Bayır Mahallesi *Bayırkozağacı Mahallesi
*Burçaklar Mahallesi * Gözübüyük Mahallesi
*Gümüşgöze Mahallesi *Güney Mahallesi *Yenice Mahallesi

26.11.2014

Değirmendere O.Ö. Okulu

Yaylalı İlköğretim Okulu

*Okul Geçidi Levhası Dikimi
*Çevre Aydınlatması Yapılması
*Kasis Levhası Dikimi
*Park Yapımı

*Basketbol Sahası Yapımı
*Parke Döşemesi
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ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
A- TASARIMI YAPILAN PROJELER
•

Hacet Mahallesi 821 adadaki 605 m² yeşil alan içerisinde oturma

alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatmaları olan peyzaj projesi
çizilmiştir.

•
Küçükhasbahçe Mahallesi 1857 ada batısı Sak Irmağı kenarında
5615 m²'lik yeşil alana park projesi çizilmiştir. Projenin içeriğinde,
basketbol sahası, masa tenisleri, ipli tırmanma oyun grubu, engelli
oyun grubu, yaşam boyu spor alanı, amﬁ tiyatro, yürüyüş yolu,
kafeterya, oturma alanları bulunmaktadır.

•

Tosmur ve Kestel Mahalleleri arasında D–400 karayolu boyunca

peyzaj planlama projesi çizilmiştir.
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdür-

lüğü'nden ödenek talep edilmek üzere Oba Mahallesi 572 ada
bastısındaki 5775 m² lik alana, içerisinde kafeterya, WC, giyinme ve
duş, danışma binaları, çeşitli aktivitelerin olduğu çocuk oyun alanları,
tırmanma ve halatlı kayma alanı, kuru havuz, sulu oyun grupları,
yürüme alanları, koşu parkuru, ipli tırmanma alanlarının olduğu çocuk
oyun eğlence parkı peyzaj projesi çizilmiştir.

•
Kızlarpınarı Mahallesi 763 ada yanına Çocuk Parkı Projesi
çizilmiştir.

•

Kızlarpınarı Mahallesi 788 ada içerisindeki 3341 m² lik Alâeddin

Keykubat Parkı'na peyzaj projesi çizilmiştir. Park, çevre yolu
seviyesine yükseltilerek, güney cephesinde bitki terasları, gezinti
yolları, oturma alanları planlanmış, ayrıca heykelin kaidesi yeniden
tasarlanıp etrafına iki adet dekoratif süs havuzu planlanmıştır.
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•

Güllerpınarı Mahallesi Belediye Hizmet Binası önünde lale,

sümbül, nergis, frezya, anemon ve ters lale dikimleri için desen
çalışması projesi çizilmiştir.

•

•
Sugözü Mahallesi 1197 adada bulunan yeşil alan içerisinde
basketbol sahası, çocuk oyun grubu, dış mekân spor aletleri ve
dinlenme alanı bulunan park projesi çizilmiştir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan ödenek talep edilmek üzere,

18 mahalle için içerisinde çocuk oyun grubu, sert zemin, oturma
bankları, çöp kovaları bulunan Tip Projesi çizilmiştir.
•
Türkler Mahallesi'nde kurulacak pazaryeri için yer tespiti
yapılarak pazar tezgâhlarının alanları belirlenip projelendirilmiştir.
•
Kızlarpınarı Mahallesi Dinek mevkiinde bulunan 4264 m²'lik
alana, içinde gezinti yolları, oturma alanları, aydınlatması, çöp
kovaları, bankları ve büyük 'Alanya'yazısı olan peyzaj projesi
çizilmiştir.

•
Kızlarpınarı Mahallesi 2776 adada bulunan arıtma tesisi
yanındaki 20,839 m²'lik alana, içerisinde farklı konseptlerde
tasarlanmış çocuk oyun alanları, süs ve oyun havuzları, kafeterya,
ekolojik alan, uzay temalı aktivite alanı, özel tasarım ışıklandırma
objeleri, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan Kent Parkı
Peyzaj Projesi çizilmiştir.
•
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan ödenek talep edilmek üzere
Konaklı, Payallar ve Kargıcak Mahalleleri için, içerisinde çocuk oyun
grubu, sert zemin, oturma bankları, çöp kovaları bulunan 2 tip projesi
çizilmiştir.
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B – TASARIMI YAPILIP UYGULAMASI DEVAM
EDEN PROJELER
•

Oba Mahallesi 332 Ada 1 parsel içerisindeki Hüseyin Girenes Fen

Lisesi bahçesindeki 405 m²'lik alana mini botanik bahçesi peyzaj
projesi çizildi, sert zemin çalışmaları tamamlandı, bitkilendirme
çalışmaları devam etmektedir.

C – UYGULAMALARI BİTEN PROJELER
•

Saray Mahallesi, Tanlar Sokağı 566 ada 6 parseldeki binanın

zemin katındaki dükkanlar, müdürlüğümüz bünyesinde istihdam
edilen uzmanların daha etkin çalışabilmesi ve engelsiz hizmetlerin
arttırılması için kiralanmış ve Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ne
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

El sanatları öğretmeni

tarafından engelli birey ve yakınlarına günlük yaşamlarını sosyal
amaçlı faaliyetlerle geçirmeleri amaç edinilerek ebru, çini, bakır levha
tabloları, yağlı boya resim gibi çeşitli sanatsal faaliyet eğitimlerine
başlanmış olan Engelsiz Sanat Atölyesi'nin tadilat çalışmaları bitmiş
ve engelli bireylerin kullanım standartlarına uygun hale getirilerek
hizmete açılmıştır.
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•
Belediye binası önünde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı
bahçesine ahşap kamelya ve oturma alanları projesi çizilmiş,
uygulamaları yaptırılarak yerlerine monte edilmiş ve bitkilendirilmesi
yapılmıştır.
•
Akdeniz Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin peyzaj
planlama projesi çizilmiş, sert zemin döşemesi, süs havuzu, sınır
duvarları, kaplamaları, fıskiyeleri ve elektrik hatlarının alana
uygulaması tamamlanmış, bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
·
Avsallar Mahallesi Alara mevkinde, Alara Çocuk Parkı'nın projesi
çizilmiş, ihale edilmiş ve uygulaması yapılmıştır. Alanın oyun grupları,
bankları, çöp kovaları ve aydınlatma direklerinin montajı yapılmış,
ayrıca bitkilendirilmesi de yapılarak hizmete açılmıştır.

•
Saray Mahallesi, 772 adadaki Akman Çocuk Parkı'nın revizyon
projesi çizilmiş, içerisinde oyun alanı, basketbol sahası, yaşam boyu
spor alanı, kum havuzu, çeşme ve oturma alanlarının bulunduğu
parkın ihalesi yapılmış, uygulaması bitkilendirilmesi de yapılarak
tamamlanmıştır.

•
Hacet Mahallesi 640 adada bulunan yeşil alanın yapısal peyzaj
uygulaması ve wc yapımı tamamlanmış, bitkilendirmesi yapılmış,
çocuk oyun grubu, oturma bankları ve çöp kovalarının da kurulmasıyla
uygulaması tamamlanmıştır. Ressam tarafından trafo resimlendirilmesi yapılmıştır.

•
Şehrin çeşitli yerlerine sokak kedilerine barınacak yer sağlamak ve
beslenmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla başlanmış olan Kedi
Evi/Parkı projesi kapsamında, kedi ve köpekler için farklı ölçülerde,
şehrin çeşitli yerlerine konmak üzere yağmurdan korunaklı ahşap
beslenme noktası birimleri ve tabelaları tasarlanmış, imalatı yaptırılmış
ve yerlerine monte edilmiştir.
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•
Mahmutlar Mh. Çeldirli Köy Yolu üzeri Çeldirli Cami bahçesine
oyun grubu kurulmuştur.

•
Kızılkule altında iskele meydanına bakan köşeye ahşap bank ve
saksı tasarlanmış, imalatı yaptırılmış ve yerlerine monte edilmiştir.
Saksıların bitkilendirilmesi de tamamlanmıştır.
•
Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki çocuk parkına çöp
kovaları konulmuş, park içindeki yürüyüş yollarında parke çalışması
yapılmıştır. Ayrıca oyun grupları yenilenmiş, spor aletlerinin altına
kauçuk döşenmiştir.

•
Avsallar Mahallesi Memililer Caddesi üzerindeki Diklioğlu
Parkı'nın çöp kovaları ve oyun grupları yenilenerek alana takviye oyun
grubu eklenmiştir.

•
Avsallar Mahallesi Kültür Sokağı üzerindeki parkın girişi tamir
edilmiş ve yeni oyun grupları konulmuştur.
•
Avsallar Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki havuzlu büfenin
etrafına bank ve çöp kovaları konulmuştur.
•
İncekum Mahallesi D-400 caddesi üzerindeki Alanya Belediyesi
İncekum Ek Hizmet Binası yanındaki çocuk parkının oyun grupları ve
spor aletleri yenilenmiştir.
•
İncekum Mahallesi Jandarma yanındaki parkın çocuk oyun
grupları yenilenmiş, parke tadilat çalışması yapılmış ve çöp kovaları
konulmuştur.
•
Okurcalar Mahallesi Şarburun Caddesi Talya Tepe mesire
alanındaki banklar, piknik masaları, oturma grupları tamir edilmiş ve
boyanmıştır. Çocuk oyun grubu yenilenmiş spor aletleri ve oyun
grupları boyanmıştır. Mesire alanındaki banklar yerlerine monte
edilmiş, yürüyüş yollarındaki bozuk parkeler tamir edilmiş, alana çöp
kovaları konulmuştur.

•
Avsallar Mahallesi Memililer Caddesi üzerindeki Diklioğlu
Parkı'nın çöp kovaları ve oyun grupları yenilenerek alana takviye oyun
grubu eklenmiştir.

•
Okurcalar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki park
alanına 50 adet çöp kovası monte edilmiştir.
•
Okurcalar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki
Ilıcak Parkı'ndaki piknik masaları yenilenmiş, alana çöp kovaları
konulmuştur.
•
Kargıcak Mahallesi sahil şeridinde bulunan dinlenme alanına
çocuk oyun grubu ve oyun aletleri kurulmuştur
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•
Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki sosyal tesisler yanında
bulunan yaşam boyu spor aletleri ve kauçuk zemini yenilenmiştir.

·
Belediye Çay Bahçesi yanında bulunan büyük kauçuk ağacı
altında bordür, zemin tadilatı ve ağaç gövdesi çevresine ahşap bank
imalatı yapılmıştır.
·
Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kardeş
Şehirler Parkı bakım, dikim, budama işleri yapılarak şehir logoları ve
ülke bayrakları yenilenmiştir.
•
Kestel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kestel Merkez Cami
bahçesine ağaç yerleri açılıp ağaç dikimi,çevre düzenleme ve
bitkilendirme çalışmaları yapılmış, Bunun yanında avluya pergole,
ahşap saksılar, banklar yapılmış, yerlerine monte edilmiştir.

·
Hacet Mahallesi'nde bulunan Nazifoğlu Çocuk Parkı'na yaşam
boyu spor aletleri montajı yapılmış, zemini kauçuk malzeme ile
kaplanmıştır.

D – ENGELLİLER İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
HERKES İÇİN ALANYA PROJESİ

•
Güllerpınarı Mahallesi 230 Adada bulunan Ganioğlu Çocuk Parkı
arka duvarına tel çit ve girişine emniyet bariyeri montajı yapılmıştır.
•
İlgili birimlerden katılan personellerle oluşturulan el sanatları
tespit komisyonuna katılım sağlanmış, komisyon ile tüm
mahallelerde arazi çalışmaları yapılmış ve kararlar alınarak rapor
halinde sunulmuştur.
•
Sugözü Mahallesi 1469 ada Ali Rıza Yakar Çocuk Parkı'nın
girişlerinde zemin tadilatı ve parkın üst kısmında yol kenarı
ağaçlandırması yapılmıştır.

'Herkes için Alanya Projesi' kentin tüm alanlarında ulaşılabilirliğin
sağlanması, engelli bireylerin istihdamının, kültürel, sportif ve sosyal
aktiviteler ile toplumsal yaşama katılımının arttırılmasını hedeﬂeyen,
aynı süreçte toplumsal engelli farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir
projedir.
''Herkes için Alanya'' projesi kapsamında açılan Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezi ve ek hizmet bürosu çeşitli uzmanlık alanları
doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde yürütülmekte olan engelli
veritabanına 31.12.2014 tarihi itibarı ile 1442 engelli kaydedilmiş ve
söz konusu engelli bireylere ve yakınlarına 2014 yılında 3.515 seans
hizmet verilmiştir.
Bu rakamlara ek olarak engelli raporu bulunmayan ya da %40
engel oranından daha düşük orana sahip 65 birey 498 seans hizmet
almıştır.
Ayrıca 31.12.2014 itibarı ile 84 yabancı uyruklu engelli birey kayıt
altına alınmıştır.
www.alanya.bel.tr
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YILLARA GÖRE ENGELLİ VERİTABANI KAYITLARI
2012 yılında 640 engelli birey veritabanına kaydedilmiştir.
2013 yılında 385 engelli birey veritabanına kaydedilmiştir.
2014 yılında 417 engelli birey veritabanına kaydedilmiştir.

TÜRK İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI HİZMETLERİ
Alanya'da yaşayan veya Alanya'ya misaﬁr olarak gelen tüm işitme
engelli vatandaşların kaymakamlık, belediye, adliye, noter, hastane
vs. gibi tüm resmi kurumlardaki işlemlerinde tercümanlık hizmeti Türk
İşaret Dili tercümanı tarafından verilmektedir. Ayrıca işitme
engellilerin her türlü hakları, engelli maaşı bağlanması veya
maaşlarının iptali konusunda bilgilendirme, resmi yazışmaları ve
süreçteki takibi ve Türk İşaret Dilinin öğretilmesine yönelik eğitim
çalışmaları yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde Türk İşaret Dili
tercümanı, veri tabanına kayıtlı işitme engelli bireylere 354
tercümanlık hizmeti vermiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Engelli birey ve ailelerin yaşamış oldukları problemlerin
çözümüne yönelik olarak merkez bünyesinde görevli psikolog
tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti, seminer faaliyetleri, engel
gruplarına göre grup terapisi çalışmaları yapılmaktadır. Merkez
Psikoloğu tarafından 2014 yılı içerisinde 705 seans bireysel psikolojik
danışmanlık hizmeti verilmiştir.

SOSYAL HİZMETLER VE PROJE KOORDİNASYON
BİRİMİ HİZMETLERİ
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görevli Proje Koordinatörü
tarafından 2014 yılı içerisinde Engelsiz Turizm Kenti Alanya
Uygulama ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde proje ortakları ile
koordineli bir biçimde çalışılarak, bu proje kapsamında merkeze
başvuru yapan tüm turistik işletmelere ulaşılabilirlik konusunda
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Proje Koordinatörü tarafından 2014 yılında, Herkes için Alanya, Her
Kulaç Bir Hayat, Hayata Yelken Aç, Gönüllü Ol Fark Yarat ve Engelli
Veritabanı projeleri koordine edilmiştir.
Sivil Toplum Kuruluşları arasında köprü görevi yaparak sivil toplum
kurumları ile kamu ilişkisini sağlamakta olan proje koordinatörü,
ayrıca hali hazırda devam eden engelli veri tabanının oluşturulmasını
sağlayarak tespit edilen engelli kayıtlarını Saysis Otomasyon
ortamına aktarıp Ulusal ve Uluslararası çağrıları takip edip, Engelsiz
Park ve Yaşam Merkezi vizyonuna uygun projeler hazırlayarak proje
destek çağrılarına başvuruları yapmaktadır.
Proje Koordinatörü, engelli veri tabanı ile ortaya çıkan istatistiksel
veriler doğrultusunda merkezin stratejik planını hazırlayarak yeni
proje ﬁkirler geliştirmektedir. Merkeze gelen engelli vatandaşlar ile
ilgilenip sorunlarını tespit ederek onlara yardımcı olmaktadır.
Merkezin ana hedeﬂerinden olan engelliliğe dair toplumsal
farkındalığı arttırıcı proje, program, aﬁş veya bilboard benzeri görsel
çalışmaları yürüterek 2014 yılında 224 Genel Danışmanlık, 60
Kurumsal Ulaşılabilirlik hizmeti verilmiştir.
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GÖRSEL VE EL SANATLARI HİZMETLERİ
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde 2014 yılı itibariyle
istihdam edilen el sanatları öğretmeni tarafından engelli birey ve
yakınlarına günlük yaşamlarını sosyal faaliyetlerle geçirmeleri amaç
edinilerek; yağlıboya resim, ahşap boyama, ebru, metal folyo, ipek
böceği kozasından çiçek yapımı gibi çeşitli sanatsal faaliyetler
yürütülmektedir. 2014 yılı içerisinde 1.187 seans uygulaması
yapılmıştır.
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SOSYAL DESTEK VE YAŞLI HİZMETLERİ
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde çalışmakta olan Sosyal
Destek uzmanları, özellikle ulaşılabilirlik sorunu yaşayan yaşlı ve
engelli bireyleri bulundukları yerde ziyaret edip sosyal incelemelerini
yaparak ihtiyaçlarının karşılanması için yasal prosedürleri bizzat takip
etmekte ve sonuçlandırmaktadırlar.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi' nde görevli ﬁzyoterapist tarafından
engelli bireylerin ﬁziksel durumunun değerlendirmesi yapılarak,
ihtiyaçları belirlenip buna yönelik ﬁzik tedavi ve rehabilitasyon
programı hazırlanmaktadır. Her engelliye özel planlanan Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon programı uygulanmakta ve programın takibi yine
ﬁzyoterapist tarafından yapılmaktadır. Merkeze ulaşamayan Fizik
Tedavi-Rehabilitasyon ihtiyacı olan engelli bireylere ise düzenli olarak
evde rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. 2014 yılı içerisinde merkeze
kayıtlı engelli bireylere 680 seans rehabilitasyon hizmeti verilmiştir.
Ayrıca belediyenin diğer birimleri tarafından gerçekleştirilen spor
organizasyonlarında da ﬁzik tedavi uzmanı olarak görev almıştır.

EĞİTİM SEMİNER ÇALIŞMALARI
OKULLARDA ENGELLİ FARKINDALIĞI SEMİNERİ
21.03.2012 tarihinde başlayan öğrencilere yönelik Toplumda Engelli
Farkındalığı seminerleri 2014 yılı içerisinde Alanya ilçesi merkez
sınırlarındaki okullarda tamamlanmıştır. 07.11.2014 tarihi itibariyle de
mahalle okullarında devam etmektedir. Seminer kapsamında; Engelsiz
Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından engelli tanımı, engel
grupları ve engelli bireylere empati konu başlıkları drama eşliğinde
aktarılırken, Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından işitme engellilerin
dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından harﬂer, sayılar, günlük
diyalog konuşmaları öğretilmektedir. Seminerler eğitim öğretim yılı
boyunca her hafta iki okula gidilecek şekilde devam etmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ HİZMETLERİ
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde çalışmakta olan çocuk
gelişimi uzmanları tarafından engelli çocuklara günlük yaşam, öz
bakım becerileri, bilişsel, psikomotor (büyük ve küçük kasları
çalıştırıcı faaliyetler),dil gelişimi çalışmaları, toplumsal yaşam
becerilerinin kazandırılması, oyun etkinlik ve drama faaliyetleri
yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde 912 seans eğitim verilmiştir.
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İŞİTME ENGELLİLER DİNİ EĞİTİMİ
05.12.2012 tarihinde Alanya Müftülüğü ile ortaklaşa başlatılan işitme
engelli bireylere yönelik dini eğitim ve manevi destek programı 2014
yılında da devam etmiştir. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde
gerçekleştirilen programa 35 işitme engelli birey katılım
sağlamaktadır. 'Engel Olma Gönül Al' projesi kapsamında başlayan
eğitim ayda iki kez düzenli aralıklar halinde verilmeye devam
etmektedir.

BELEDİYE PERSONELLERİNE TÜRK
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
29.01.2014 tarihinde Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Türk İşaret Dili
Tercümanı tarafından Alanya Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev
yapan 20 personele “Temel İşaret Dili Eğitimi” verilmiştir.
Eğitim; işitme engelli bireylerin Alanya Belediyesi hizmetlerine
erişimlerini rahat bir şekilde sağlayarak engelleri ortadan kaldırmayı
amaçlamıştır. İşaret Dili Eğitimi,12 hafta boyunca Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezi'nde devam ederek sonlandırılmıştır.

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİNE SERTİFİKA VERİLDİ
21.11.2013 tarihinde başlayan Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezin'de görevli Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından,
kamu kurumlarında çalışan kamu personeline yönelik verilen İşaret
Dili Kursu,29.05.2014 tarihinde sertiﬁka töreniyle sonlandırılmıştır.

“ENGELSİZ YAŞAM” PROGRAMI
Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi tarafından ayda bir gün
yerel bir televizyon kanalında gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam isimli
televizyon programında Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Türk İşaret
Dili Tercümanı tarafından tüm program simültane olarak işaret diline
çevrilmiştir. Program kapsamındaki konu başlıklarına göre Engelsiz
Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu uzman konuk olarak katılım
sağlanmıştır.

GÖRME ENGELLİLERLE PSİKOTERAPİ PROGRAMI

ECZACILARA İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
22.03.2014 tarihinde Alanya Belediyesi ve İşitme Engelliler
Federasyonu ve Türk Eczacılar Birliği işbirliği ile Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezi Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından Antalya Eczacı
Odası'na bağlı 20 eczacıya temel işaret dili eğitimi verilmiştir.
Eğitimde; harﬂer, sayılar, günler, aylar, ﬁiller gibi temel başlıkların
yanında eczacılık mesleğine yönelik sağlık, ilaç kullanımı gibi konular
öğretilmiştir. Bu kapsamda işitme engellilerin sağlık sektöründeki
sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.
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Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından görme engelli
bireylere yönelik 28.10.2013 tarihinde başlayan ve haftada bir gün 2
saat olarak düzenlenen internet üzerinden teamtalk sesli sohbet
uygulaması aracılığıyla psikoterapi programı devam etmektedir.

EĞİTİM SEMİNER ÇALIŞMALARI (PSİKOLOG)
•
16.01.2014 tarihinde Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde,
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından “Etkili İletişim”
konulu seminer düzenlenmiştir. Seminerde; iletişimin tanımı,
unsurları, iletişimi etkileyen faktörler, benlik kavramı ve empati konu
başlıkları anlatılmıştır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

•
20.01.2014 tarihinde Alanya Şükrü Mülazımoğlu İlköğretim
Okulu'nun yürüttüğü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı
Comenius Projesi “RHYTHM OF HEART IS RHYTHM OF LİFE”
(Kalbin Ritmi Hayatın Ritmi) kapsamında 50 öğrenci ile ebeveynlerine
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu
tarafından Stres Yönetimi semineri verilmiştir. Seminerde; stresin
tanımı, nedenleri, başa çıkma yolları anlatılmıştır. Bu doğrultuda
katılımcıların yaşadıkları stresli durumlar örnekler üzerinden
incelenerek alternatif çözüm önerileri sunulmuştur.

•
12.03.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan 70
personele iki etap halinde “Halkla İlişkiler ve İletişim” semineri
verilmiştir. Seminerde iletişimin tanımı, ben kimim sorusu, iletişimi
engelleyen unsurlar ve empati konu başlıklarında bilgilendirme
yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında personelin iş ve işlemlerinde oluşan
durumlar analiz edilerek alternatif çözüm önerileri sunulmuştur.

•
20.02.2014 tarihinde Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde,
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından yaşlı bireylere
yönelik grup terapisi düzenlenmiştir. Katılımcıların yaşamlarına dair
olayları anlattığı etkinlikte, her olay üzerinden durum analizi yapılarak
alternatif çözümler üretilmiştir.

·
28.02.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü'ne bağlı Hanımeller İş Atölyesi'nde el nakışı eğitimi alan
kursiyerlere Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
psikoloğu tarafından “Depresyon ve Baş etme Yolları” semineri
verilmiştir. Seminerde; depresyonun tanımı, nedenleri, belirtileri ve
depresyonla baş etme yolları anlatılmıştır.

•
20.03.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde
“Depresyon ve Baş Etme Yolları” semineri verilmiştir. Seminerde;
depresyonun tanımı, nedenleri, belirtileri ve depresyonla baş etme
yolları anlatılmıştır.
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•
14.11.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde
“Yaşlılık, Yalnızlık ve Korku” semineri düzenlenmiştir. Yaşlığının
tanımı, aşamaları, sağlığın korunması ve bu süreçte yaşanılan
sorunlar üzerine odaklanılan seminerde katılımcıların yaşam
hikâyeleri üzerinden analizler yapılmıştır. Korku ve kaygı arasındaki
farklar belirtilerek başa çıkma yöntemleri üzerinde durulmuştur.

•
17.04.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde
“Empati ve İletişim” semineri verilmiştir. Seminerde; empatinin tanımı,
sempati - empati farkı, iletişim ve benlik konu başlıkları anlatılarak
katılımcıların eşliğinde yaşamsal olaylar empati ekseninde
değerlendirilmiştir.

•
25.11.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Emine Hacıkura Kütüphanesi
kursiyerlerine Aile İçi İletişim ve Ana-Baba Tutumları semineri
düzenlenmiştir. Seminerde aile kavramı üzerinde durularak evlilik,
adaptasyon süreci, alışma, çocuklara karşı tutum ve davranışlar konu
başlıkları anlatılmıştır. Kadın – erkek farklılıkları, ailenin bir arada
zaman geçirmesi, yaşam planlaması, çocuğa yönelik davranışlar
ayrıntılı olarak incelenip kursiyerlerin de eşlik ettiği uygulamalı
çalışmalar yapılmıştır.

•
22.05.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde
“Stres Yönetimi” semineri verilmiştir. Seminerde; stresin tanımı,
belirtileri, stres ve genel adaptasyon sendromu, stresle başa çıkma
tarzları konu başlıkları anlatılırken stresli durumlarla başa çıkma
yöntemlerinden nefes – gevşeme egzersizleri çalışılarak olumlu
düşünme teknikleri uygulanmıştır.
•
25.06.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Tevﬁk Hoca Yaşlılar Evi'nde
“Panik Atak ve Baş Etme Yolları” semineri düzenlenmiştir. Seminerde;
panik atağın tanımı, oluş nedenleri, yöntemlere göre çözüm önerileri
üzerinde bilgi aktarımı yapılmıştır. Panik bozukluğun neden olduğu
atak anlarında yapılması gereken gevşeme egzersizleri uygulamalı
olarak gösterilerek düşünce sisteminde değiştirilmesi gerekenler
üzerinde durulmuştur.

1STH.TOURISM4ALL FORUM-EXPO İZMİRDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
1st-Turkish-Euro-MENA –ENAT Tourism 4 All Forum-Expo 28 – 30
Kasım 2014 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
himayesinde ENAT-MENA Bölge Oﬁsi Avrupa Ağı işbirliği ile İzmir
Çeşme'de gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu, Türkiye'de bir araya
getiren forumda turizm profesyonelleri, kamu yetkilileri, sivil toplum
örgütleri ve uzmanlar bölgeleri için erişilebilir turizminde en iyi iş
uygulamaları, politikaları ve stratejileri paylaştı. Foruma,Alanya
Belediyesi'ni temsilen Sosyal Hizmetler Koordinatörü katılarak
''Engelsiz Turizm Kenti Alanya'' projesinin sunumunu gerçekleştirdi.
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ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ UZMANLARI
ÖĞRENME ŞENLİĞİNE KATILDI
18–21 Kasım 2014 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş
olduğu Öğrenme Şenliğinin Alanya Şelale önünde açılışı yapılmıştır.
Öğrenmeyi dört duvar arasından çıkarıp yediden yetmişe öğretmeyi
toplumun bilincine yerleştirmeyi hedeﬂeyen öğrenme şenliği
etkinliğine, Alanya Belediyesi Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi eğitim
personelleri ve engelli bireyler katılmıştır.
Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi'nin açmış olduğu öğrenme
standında, sabundan meyve yapımı, ipek böceği kozasından çiçek
yapımı ve ipek dokuma, origami katlama teknikleri, peçete katlama
teknikleri ve çömlek yapımının öğretimi engelli birey ve öğrencilerin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ALANYA BELEDİYESİ AVRUPA'DA ENGELSİZ
TURİZM KONGRESİ'NE KATILDI
19–20 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve
San Marino Hükümeti ortaklığında düzenlenen 1.Avrupa'da Engelsiz
Turizm Kongresi, surlarla çevirili tarihi kent içerisinde bulunan Kursaal
Kongre Salonu'nda gerçekleşti.
Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Koordinatörü'nün Engelsiz
Turizm Kenti Alanya Komisyonu'nu temsilen katıldığı konferansta,
insan haklarına saygı ekseninde erişilebilir turizmin aynı zamanda
ekonomik fırsatlara dönüştürülebileceği vurgusu öne çıkartıldı.
BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin açılış
konuşmasını yaptığı kongreye San Marino Bakanlar Kurulu'nun
birçok üyesi ve dünya genelinde Engelsiz Turizm ile ilgili çalışan
profesyoneller katıldı.
Konferansın birinci gününde Tarihi Kentlerde erişilebilirlik,
kolaylaştırıcı teknolojiler, engelli bireylerin seyahatleri sırasında
karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri ile ilgili panelde görüş alışverişi
gerçekleştirilirken konferans, ikinci gün gerçekleştirilen San Marino
erişilebilirlik uygulamaları teknik turu ile son buldu.

15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ ANKARA'DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
13–16 Kasım Tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
tarafından düzenlenen15. Ulusal Turizm Kongresi“Engelsiz Turizm”,
ana temasıyla Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
uzmanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
Kongrede, engelli bireylerin turizmde karşılaşmış oldukları sorunlar,
turizm yöneticilerinin engelsiz turizm pazarına bakış açıları ve engelli
bireylerin istihdamı gibi konular tartışılmıştır. 15.Ulusal Turizm
Kongresi'nde, Alanya'nın engelsiz turizmi ile ilgili 3 bildiri sunulmuştur.
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ŞEHİR GEZİ TRENİNDE ENGELLER KALKTI

ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU

Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve teknik şartnamesi
gereği engelli bireylerin de kullanımına imkân vermesi için altyapısı
hazırlanan gezi trenine 31.10.2014 tarihinde yapılan rampa
neticesinde tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler ve bebek
arabası kullanan ebeveynlerin rahatlıkla binebilmesinin önü açılmış
oldu.

05.04.2014 Tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi Çocuk Gelişimi Bölümü'ne devam eden 45 öğrenci ve
velilerine bilgi alışverişinde bulunmaları amacıyla kaynaşma ve
dayanışma kahvaltısı düzenlenmiştir.

ENGELSİZ TURİZM KOMİSYONU, ALANYA'DA TOPLANDI
05.09.2014 tarihinde “Engelsiz Turizm Kenti Alanya Uygulama ve
İşbirliği Protokolü'' çerçevesinde kurulan Engelsiz Turizm Komisyonu
5'inci toplantısını gerçekleştirilmiştir. Alanya Belediyesi Engelsiz Park
ve Yaşam Merkezi'nde yapılan toplantıya, Alanya Belediyesi, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile ALTİD ve ALTSO komisyon
temsilcileri katılmıştır.

ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ EK
HİZMET BÜROSU AÇILDI
3 Aralık 2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi Ek Hizmet Bürosu açıldı, Bünyesinde Engelsiz Sanat
Atölyesi ve Sosyal Hizmetler Proje Koordinasyon birimini barındıran
ek hizmet bürosu, engelli ve yaşlı bireylere hizmet verirken, Engelsiz
Sanat Atölyesi'nde ise engelli bireyler ve yakınlarının yatkın oldukları
her hangi bir sanat faaliyetindeki becerileri temel alınarak yaratıcı
düşünebilme becerileri, el-göz koordinasyonunu geliştirici sanatsal
etkinlikler yürütülecektir.
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ENGELSİZ TRAFİK PROJESİ BAŞLADI
Alanya Belediyesi, Alanya
Kaymakamlığı Proje
Koordinasyon Birimi, Alanya
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum
Destekli Polis Şubesi ve Alanya
kent Konseyi ile ortaklaşa,
“Engelsiz Traﬁk Projesi” hazırlanmıştır. Özellikle yaya
geçitleri ve kaldırım üzerine
park eden sürücülerin dikkatini
çekmek için hazırlanan projenin
duyurusu için 10 bin adet broşür
basılarak yanlış yere park eden
araçların camına ve şehrin
dikkat uyandıracak noktalarına
konularak, toplumda farkındalık
oluşturulması amaçlanmıştır.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA MEDİKAL
MALZEME VERİLDİ
3 Aralık 2014 tarihinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara işitme cihazı,
tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme
desteğinde bulunulmuştur.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN ENGELSİZ GALA
Alanya Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde engelliler ve aileleri için
Doğanay Otel'de Engelsiz gala adı altında yemek organizasyonu
düzenlemiştir. Yerel sanatçıların sahne aldığı gecede konuklara
hediye çekilişleri yapılmıştır.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelliler
konusunda toplumsal bilinci geliştirmek ve toplumun duyarlılığını
arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
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HAYATA YELKEN AÇ PROJESİ TÖRENLE BAŞLADI
05.12.2014 tarihinde Alanya Belediyesi, Alanya Yat ve Yelken Kulübü
ve Antalya Deniz Ticaret Odası ortaklığı ile başlatılan ''Hayata Yelken
Aç'' projesi Alanya Marina'da düzenlenen görkemli törenle
başlatılmıştır.
“Hayata Yelken Aç Projesinin” Alanya Marina'da yapılan tanıtım
törenine Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka,
Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı B. İnanç Kendiroğlu, Alanya
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Yat ve Yelken Kulübü Başkanı
Cemal Özdiyar, MHP İlçe Başkanı Cafer Uyar, resmi kurum amirleri,
turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Paralimpik
sporcuların kullanacağı Türkiye'de üretilen ilk 2,4mR sınıfı yelkenli
teknesi törenle denize indirilmiştir.

ENGELSİZ SANAT ATÖLYESİ SERGİSİ AÇILDI
04.12.2014 tarihinde açılan Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları Sergisi,
atölyede eğitim gören engelli bireylerin ve yakınlarının yaptığı sanatsal
faaliyetlerden oluşan 300 eser Alanya Kültür Merkezi'nde sergilenmiştir.
Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine Alanya
Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
meclis üyeleri, kurum müdürleri, engelli bireyler ve davetliler katılmıştır.

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM KONGRESİ
İZMİR'DE GERÇEKLEŞMİŞTİR
23–25 Eylül tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversite
yerleşkesinde Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, bilişim
teknolojilerinde evrensel tasarım ana temasıyla düzenlenmiştir.
Engellilerin karşılaştıkları sorunların bilişim teknolojileri kullanılarak
nasıl çözümlendiği ve alandaki yeniliklerin paylaşıldığı kongreye,
Alanya Belediyesi'ni temsilen Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi
uzmanları katılmıştır.
Oturumlarda Türkiye'de ve yurtdışında elektronik haberleşmede
engelsiz erişim çalışmaları, görme engellilerin eğitim alanındaki
yenilikçi uygulamaları, serebral palsi ve bilişim teknolojileri, özel
eğitimde yenilikçi eğitim teknolojileri ve ipad tablet eğitimlerinin
değerlendirilmesi, Türkiye'de engelli çocukların ailelerinin sorunları ve
dezavantajlı annelere destek konuları üzerinde durulmuştur.
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''ENGELSİZ KAL ALANYA'' CNNTÜRK'E TGC'DE
BAŞARI ÖDÜLÜ KAZANDIRDI
Alanya Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için
yapmış olduğu uygulamaları CNN Türk ekibi "Engelsiz Kal Alanya"
haber dizisi ile ekrana taşımıştır.Bu haber dizisi neticesinde CNN
TÜRK ekibinden Zeynep Karamustafa ve Serkan Emekçi Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri'ne layık görülmüştür.

YERLEŞİK YABANCILARDAN ENGELSİZ ALANYA'YA DESTEK
27.08.2014 tarihinde Alanya Circle Friends gurubu üyeleri, Alanya
Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sosyal Hizmetler Proje
Koordinatörü eşliğinde, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme
Havuzu'nda engelli bireyler için yapılan düzenlemeleri inceledikten
sonra ''Her Kulaç Bir Hayat'' yüzme projesinde kullanılması için, ıslak
mekânlara göre tasarlanmış özel tekerlekli sandalyeyi Engelsiz Park
ve Yaşam Merkezi'ne hediye etmiştir.

''HERKES İÇİN MODA'' SOSYAL SORUMLULUK
FALİYETLERİ BAŞLADI
12.03.2014 tarihinde Alanya Belediyesi tarafından yürütülmekte olan
''Herkes için Alanya'' projesinin öncelikli amaçları arasında yer alan
toplumun engelli farkındalığının arttırılması için ''Herkes için Moda ''
projesi kapsamında farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Çarşı merkezinde bulunan giyim mağazasının vitrini, kurumumuzca
temin edilen tekerlekli sandalye, beyaz baston, koltuk değneği gibi
medikal malzemeleri kullanarak engelsiz kreasyon konsepti ile
yeniden tasarlanmıştır.
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ENGELLİ ÇOCUKLAR HABER ALANYA'YI ZİYARET ETTİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 09.01.2014
tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
uzmanları eşliğinde engelli çocuklar Haber Alanya Gazetesi'ni ziyaret
etmiştir
Ziyaret kapsamında Haber Alanya Gazete sorumlusu,
öğrencilerle gazetecilik hakkında sohbet edip gazeteciliğin
ayrıntılarını anlatmıştır. Engelli çocuklara fotoğraf makineleri
tanıtılarak fotoğraf çekme öğretilmiştir.

''HER KULAÇ BİR HAYAT'' PROJESİ OLİMPİK
HAVUZDA TANITILDI
ENGELSİZ SANAT, ENGELSİZ HAYAT SERGİSİ AÇILDI
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde, engelli birey ve
yakınlarının yapmış olduğu el sanatları sergisinin dördüncüsü, 10–16
Mayıs Engelliler Haftası kapsamında '' ENGELSİZ SANAT,
ENGELSİZ HAYAT'' ismiyle açılmıştır.
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi El Sanatları
Öğretmeni tarafından 70 Engelli ve yakınlarından oluşan
kursiyerlerin bir yıl boyunca aldıkları eğitimler neticesinde ürettikleri
sanatsal çıktılar sergiyle beğeniye sunulmuştur.
Sergi açılışına, Alanya Kaymakamı, Merkez Valisi, Alanya
Belediye Başkan Yardımcısı ve birçok kurum amiri ile sivil toplum
örgütü temsilcileri ve engelli yakınları katılmıştır.

146

www.alanya.bel.tr

Alanya Belediyesi tarafından ''Herkes için Alanya'' projesi
kapsamında engelli bireylerin spor yaparak aktif yaşama katılmaları
için başlatılan ''Her Kulaç, Bir Hayat'' projesi 14.05.2014 tarihinde
kapalı yüzme havuzunda yapılan etkinlikle tanıtılmıştır.
Tanıtım töreninin ardından ''Her Kulaç Bir Hayat'' projesine aktif
katılım sağlayan engelli yüzücülere içinde yüzücü malzemeleri
bulunan sporcu çantaları hediye edilmiştir.
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FİZİKSEL ENGELLİLERE SAVUNMA SPORU EĞİTİMİ VERİLDİ
Engelli bireylerin toplumsal yaşama dâhil olma süreçleri arttıkça
gündelik yaşam içerisinde karşılaşabilecekleri kapkaç ya da benzeri
saldırı durumlarından kendilerini koruyabilmeleri için, 13.05.2014
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Engelliler Haftası Etkinlikleri
kapsamında, spor salonunda Fiziksel Engelliler için düzenlenen
Savunma Sporu (Self Defence) etkinliği düzenlenmiştir.

ENGELLİLERE PİZZA GÜNÜ
10–16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesi ile 15.05.2014 tarihinde,
ilçemizde bulunan Pizza Restaurantın desteği ile engelsiz pizza günü
gerçekleştirilmiştir.

ENGELSİZ BOWLİNG TURNUVASI
13.05.2014 tarihinde Bowling Salonu'nda düzenlenen turnuvaya,
engelli veritabanımıza kayıtlı bireyler ile yakınları katılmıştır. Turnuva
süresince engelli bireylere yiyecek, içecek ikramları yapılmıştır.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 'ENGELSİZ' YILBAŞI EĞLENCESİ
27.12.2014 Tarihinde Alanya Belediyesi, ilçede yaşayan engelli çocuk ve
yetişkinlerin her alanda hayatın içinde yer alabilmesi için onlara
psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla
Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezi'nde yeni yıla merhaba partisi düzenlemiştir.
'Engelsiz Kent Alanya' sloganıyla kent çapında başarılı çalışmalar yapan
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, yaklaşık 200 kişinin
katıldığı program düzenlemiştir.
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ENGELLİ BİREYLER KAFEDE BULUŞTU
24.03.2014 tarihinde ilçemizde bulunan ünlü bir kahve ﬁrmasının
Alanya şubesi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 25
engelli çocuğu ağırlamıştır. Çocukların ailelerinden bağımsız sosyal
yaşama katılımlarının alt yapısını oluşturmayı amaçlayan faaliyet
süresince sıcak çikolata ve pasta ikramları yapılmıştır.

ENGELLİLER İÇİN OTEL'DE ETKİNLİK
10.03.2014 tarihinde ilçemizde bulunan zincir otel gurubu, Engelsiz
Park ve Yaşam Merkezi'ne kayıtlı 15 öğrenci ve eğitmenleri için eğlence
düzenlemiştir. İkram edilen öğle yemeğinden sonra çocuklar müzik
eşliğinde dans edip gönüllerince eğlenmişlerdir.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
27.06.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi, Alanya'ya yeni bağlanan mahallelere bir ekip göndererek
oralarda yaşayan yaşlı, engelli ve hasta envanterini çıkarmıştır.
Çalışma kapsamında, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi yaşlı
hizmetleri görevlisi köylere (mahalle) giderek ihtiyaç sahibi engelli,
yaşlı ve hastalara ulaşmıştır. Tekerlekli sandalye, hasta bezi, koltuk
değneği, hasta yatağı, hasta karyolası gibi talepler ihtiyaç sahiplerine
teslim edilmiştir.

YAŞAM BOYU TATİL ÇALIŞTAYI
30.04.2014 tarihinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile
ülkemizde alternatif turizmin geliştirilerek turizmi tüm yıla yaymak ve
turizm gelirlerini arttırmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Proje
Geliştirme, Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi,
Termessos Travell A.Ş. ve Performans Anlagen – Verm. und Unt.
Beratung GmbH. İşbirliği ile ''Yaşam Boyu Tatil - Lebenslange Urlaub
in der Turkei'' Projesi'nin son aşamasında elde edilen sonuçların
değerlendirildiği çalıştay,Antalya'da Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
Sosyal Hizmet Uzmanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

ENGELSİZ ULAŞIM ARACI HİZMETE GİRDİ
26 Ekim 2013 Cumartesi günü Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda Alanya
Belediyesi - Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği işbirliği
düzenlenen Feridun Düzağaç – Ogün Sanlısoy düetleri eşliğindeki
NİLÜFER konseri ve Alanya Yabancılar Meclisi tarafından yılbaşında
gerçekleştirilen Noel etkinliğinden elde edilen gelirle, Patika Engelsiz
Yaşam Gönüllüleri Derneği tarafından Alanya Belediyesine Volkswagen Crafter marka bir minibüs hibe edilmiştir. Engelli bireylerin
eğitim ve sağlık alanlarına ulaşılabilirlik problemlerinin çözümüne
yardımcı olacak olan araç, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde
düzenlenen törenle hizmete başlamıştır.
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NOEL PAZARI'NDA ENGELSİZ YAŞAM STANDI
14.12.2014 tarihinde 5.si gerçekleştirilen Alanya Noel Pazarı'nda
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi stant açmıştır.
Stantta,engellilerin yapmış olduğu ipek böceği kozasından yaka
iğneleri çiçekler ve yağlı boya resimler satılarak bedelleri engelli
bireylere ödenmiştir.

TEVFİK HOCA EVİ'NDE, "FİZİKSEL AKTİVİTE VE
SAĞLIKLI YAŞLANMA" SEMİNERİ YAPILMIŞTIR
16.07.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Tevﬁk Hoca Evi'nde yaşlı ve
engellilere yönelik Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi Uzman
Fizyoterapisti tarafından “ﬁziksel aktivite ve sağlıklı yaşlanma” konulu
eğitim semineri düzenlenmiştir.

ENGELLİLER, YAŞLILARI ZİYARET ETTİ
02.10.2014 tarihinde Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi engelli bireyler ve merkez uzmanları, yaşlılar günü vesilesi ile
Alanya Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etmişlerdir.

E - BİTKİLENDİRME VE BAKIM ÇALIŞMALARI
•
Şehir merkezi ve yeni mahallelerdeki parklar ve çocuk
parklarındaki çim alanların içerisinde çiçek parterleri hazırlanarak şehri
görsel bakımdan zenginleştirecek olan mevsimlik çiçekler, lale, sümbül
ve nergis soğanları dikilmiştir.

14. ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT ŞENLİĞİ
Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Turizm ve Sanat
Şenliği bünyesinde Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi çalışanları
tarafından stant kurulmuştur. Stantta, engelli birey ve yakınlarının
yapmış olduğu sanatsal ürünler sergilenmiştir. Çocuklara yüz boyama
ve el işi etkinlikleri uygulatılarak ortaya çıkan ürünler hediye edilmiştir.
Standı ziyaret eden tüm misaﬁrlere Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
ile ilgili bilgi aktarılırken Herkes İçin Alanya tanıtım CDleri, broşürler,
magnet ve ikramlar verilmiştir.
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•
Şehir merkezi ve yeni mahallelerdeki refüj ve kavşaklarda
mevsimlik ve çok yıllık bitkilerle düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

•
Alanya'da bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının (cami,
hastane, kreş, ilköğretim, ortaöğretim, fakülte v.b.) bahçeleri
temizlenmiş, ilaçlanmış, budanmış, yeni bitki dikimleri ve sert zemin
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca talepler doğrultusunda uygun görülen
yerlere çöp kovası ve oturma bankları konulmuştur.
•
“Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında pilot okul olarak
seçilen okullarda bitkilendirme çalışmaları, ihtiyaca göre okul
bahçelerine çöp kovası ve bank temin edilerek montajları yapılmıştır.
•
Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Asım Tokuş Bulvarı üzerindeki orta
refüjlerde yeni çiçek parterleri açılmıştır.
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•
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bütün mezarlıklar
temizlenmiş, halka mevsimlik ve çok yıllık çiçekler dağıtılarak
mezarlıkların daha yeşil ve bakımlı olması sağlanmıştır.

•
Kırmızı palmiye böceği(Rhynchophorus ferrugineus) ile
mücadele etmek ve yeşil alanların korunması ve hurma ağaçlarının
sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla insektisit ve özel bir solventin
karıştırılarak ağaçlara enjekte edilmesi sağlandı.

•
Parklarımızda kullanılmak üzere üretim ve depolama amaçlı 192
m2 kapalı ve 2357 m2açık alana sahip serada üretim çalışmaları
devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde toplam 89720 ﬁdan çeliği
köklendirilmiştir. Ayrıca bu alanda, ihalelerden alınan bitkilerin dikim
zamanına kadar bakım ve ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

•
Mücavir alanlarımızda bulunan çam ağaçlarımızda görülen çam
kese böceği ile mücadele yapıldı. Bu mücadelede, Sağlık Bakanlığı ve
WHO'nun kabul ettiği insektisit sınıﬂandırmasında biyolojik olarak yer
alan tüm canlı varlıklara hiçbir zararı olmayan bir ilaç kullanıldı.
•
Fığla Mahallesi Sanayi Kavşağı'nın kuzeyinde bulunan İmam
Hatip Ortaokulu'nun bahçesine dikim yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzeri Tahsilât Bürosu ile
Gazi İlköğretim Okulu arası (Kongre merkezi yolu) orta refüjde bitkilendirme çalışması yapılmıştır.

www.alanya.bel.tr

151

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
•
Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi üzerindeki eski
pazaryerinin bitkilendirilmesi yapılmıştır.

•
Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi üzerinde bulunan Parkbahçeler ve Temizlik İşleri Şantiyesi'nin çevre düzenlemesi ve
bitkilendirilmesi yapılmıştır.

•
Hacet Mahallesi. Erkin Sokağı Ayşe Melahat Erkin Okulu'nun
bahçesindeki kurumuş ağaçlar sökülmüş ve parke yapıldıktan sonra
yeni ağaçlar dikilmiştir.

•
Payallar Mahallesi Barutçular Caddesi üzerinde bulunan parka
bitkilendirme çalışması yapılmıştır.
•
Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi ve Zafer Caddesi üzerindeki
refüjlere mevsimlik çiçek dikimleri yapılmıştır.
•
D-400 Karayolu Elikesik Kavşağı arasında bitkilendirme
çalışması yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi Konak Erkek Öğrenci Yurdu'nun bahçesinin
bitkilendirilmesi yapılmıştır.

•
Kargıcak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cami bahçesinin
bitkilendirilmesi yapılmıştır.
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•
Tosmur Mahallesi Atilla Caddesi üzeri Tosmur Nazmi Yılmaz Aile
Sağlık Merkezi bahçesinin bitkilendirilmesi yapılmıştır.

•
Kestel Mahallesi Yaylalı İlköğretim Okulu bahçesinin
bitkilendirilmesi yapılmıştır.
•
Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde bulunan Kestel Alantur
Ayhan Şahenk İlkokulu bahçesinin bitkilendirilmesi yapılmıştır.

•
Demirtaş Mahallesi. Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu
bahçesinin bitkilendirilmesi yapılmıştır.
•
Toslak Mahallesi içerisindeki Toslak Düğün Salonu bahçesinde
çeşitli ağaç ve çalılar ile çevre düzenleme çalışması yapılmıştır.
•
Okurcalar ve Avsallardaki orta refüj ve kavşaklarda, mevsimlik
çiçek ve çok yıllık bitkilerle çeşitli düzenlemeler yapıldı.

•
Yeşilöz Mahallesi Yeşilöz İlköğretim Okulu bahçesinde belirlenen
yerlerde bitkilendirme budama ve bakım çalışmaları yapılmış, ayrıca
Atatürk büstü yenilenerek okul bahçesine çöp kovaları konulmuştur.

•
Avsallar Mahallesi Hamdi Sokağı üzerindeki orta refüjde
bitkilendirme çalışması yapılmıştır.

•
Oba Mahallesi Kızılcaşehir'de bulunan stadyumun bahçesine
dikim ve bakım yapılmıştır.
www.alanya.bel.tr
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•
Büyükhasbahçe Mahallesi'nde Mamadı mevkiinde bulunan yeşil
alanlara dikim ve çimlendirme yapılmıştır.
•
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan stadyum yanında yeni inşaa
edilen Alanya Gençlik Merkezi bahçesine dikim ve çimlendirme
yapılmıştır.

•
Bektaş Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik Ortaokulu
bahçesinde yeşil alanların kenarına bordür yapılmış ve bitkilendirilmiştir. Ayrıca alana bank monte edilmiştir.
•
Kale'de kale yolu, tünel çevresi ve Ehmedek Sokağı'nda çim
kesme, budama, bakım, temizlik ve dikim işleri yapılmıştır. Kemal Atlı
Evi ve Kayhanlar Evi bahçelerinde de kapsamlı bakım ve temizlik
işleri yapılmıştır. Ayrıca İskele bölgesinde bulunan Dim Kültür EviHerbaryum bahçesi ve Kızıkule çevresinin de bakım ve dikim işleri
tamamlanmıştır.
•
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bahçesine takviye
bitkilendirme, bakım yapılmıştır.
•
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce 2014 yılı içerisinde toplam
672744 adet bitki dikilmiştir.

•
Çıplaklı Mahallesi'nde yeni açılmış olan yolların kesiştiği büyük
kavşak ve refüjlerde dikim yapılmıştır.
•
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Alanya Evi, Belediye
Misaﬁrhanesi,Belediye Düğün Salonu, Çıplaklı Düğün Salonu,
Eşgilik Düğün Salonu, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile ilgili
kontrol ve bakımlar düzenli olarak yapılmıştır.

GELEN ÇOCUK SAYISI

•
Müdürlüğümüze bağlı Balonlu Park'ın bakımları düzenli olarak
yapılmış olup 2014 yılı içerisinde 32327 çocuğa hizmet vermiştir.

•
Budanan ağaç dallarının öğütme makinesinden geçirilmesi ile
elde edilen organik materyal, refüj ve parklardaki çalışmalarda
kullanılmıştır.
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•
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede,
birimimizce tasarlanan kent mobilyaları ile tüm belediye birimlerine ve
bazı resmi kurumlara ait çeşitli tamirat, doğrama, oturma bankı, dolap,
masa, banko v.b. işler yapılmıştır.

F- PARKLARDAKİ AYDINLATMA VE ELEKTRİK İŞLERİ
•
Şehir Merkezi ve yeni mahallelerdeki parklar, çocuk parkları, yeşil
alanlar, süs havuzları, refüjler içerisine 8 adet trafaze ve elektrik
panoları montajı ve aboneliği yapılmıştır.
•
Demirtaş Mahallesi Nermin Adalı Çocuk Parkı içerisine 5 metre,
boyundan galvanizli çift kollu 11 adet aydınlatma elemanı montajı
yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi Konaklı seyir terası içerisine 5 metre, boyundan
galvanizli çift kollu 12 adet aydınlatma elemanı montajı yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi Hacıince Parkı içerisine 5 metre, boyundan
galvanizli çift kollu 1 adet aydınlatma elemanı montajı yapılmıştır.
•
Türkler Mahallesi mesire alanı içersine 5 metre, boyundan
galvanizli çift kollu 21 adet aydınlatma elemanı montajı yapılmıştır.
•
Avsallar mahallesi Alara mevki Alara Çocuk Parkı içerisine 5
metre, boyundan tek kollu 2 adet aydınlatma elemanı montajı
yapılmıştır.

G - BAKIMI YAPILAN SÜS HAVUZLARI VE OTOMATİK
SULAMA SİSTEMLERİ
•
Belediyeye ait süs havuzlarının düzenli olarak elektrik sistemleri
kontrol edilerek, temizlik, bakım ( ters yıkama, klorlama, asitleme,
yosun önleyici vb .) ve tamiratları yapılmıştır.

•
Belediye bünyesinde kullanılan bariyerler, tribünler, sahneler,
sanatsal ve sportif faaliyetlerde kullanılan malzemeler, yıl içerisinde
boyanıp, temizlenip tamirleri yapılmıştır.
•
Sorumlu olduğumuz tüm çocuk parklarındaki oyun alanlarına kum
serilmiş, yıpranmış çocuk oyun grupları uygun renklerde boyanmış,
ihtiyaç olan yerlere yeni oturma bankları, çöp kovaları ve çeşitli oyun
grupları alınarak yerlerine yerleştirilmiştir.
•
Sorumlu olduğumuz tüm yeşil alanlarda, çocuk parklarında,
parklarda ve rekreasyon alanlarında çim biçme, gübreleme, ilaçlama,
budama ve bakım işleri düzenli olarak yapılmıştır.
www.alanya.bel.tr
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•
D-400 Karayolu orta refüjde sulama sistemi olan yerlerin bakımı ve
onarımı yapılmıştır.

YILLARA GÖRE YARDIMI

•
Kent Ormanı ve Büyükhasbahçe Mahallesi seyir terasında
bulunan su depolarının bakımları yapılmıştır.
•
Mevcut sulama sistemlerine ait kuyulardaki motor bakımları
yapılmıştır.

•
Şehrin çeşitli yerlerinde, parklarda ve yürüyüş yollarında bulunan
tüm süs havuzlarına uyarı levhaları yaptırılıp monte edilmiştir.
•
Okurcalar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki refüje
otomatik sulama sistemi yapılmıştır.

Talep Sayısı

•
Sorumlu olduğumuz tüm parkların otomatik sulama sistemleri olan
yerlerin bakımı ve onarımı yapılmıştır.

•
Saray Mahallesi Damlataş Caddesi Bediş Sokağı içerisinde
bulunan Akman Çocuk Parkı içerisine sulama sistemi yapılmıştır.
•
Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi Paşaaliler Sokağı
içerisinde bulunan Gül Parkı içerisine sulama sitemi yapılmıştır.
•
Çarşı Mahallesi Tophane Caddesi içerisinde bulunan parkın
sulama sistemi yapılmıştır.
•
Güller Pınarı Mahallesi Salur Sokağı içerisinde bulunan parka
sulama sistemi yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi'ndeki D-400 Karayolu'nu sulayan dalgıç motoru
yenilenmiştir.
•
Konaklı Mahallesi'ndeki Nokta Pastanesi'nin arkasındaki havuz
motoru yenilenmiştir.
•

Konaklı Mahallesi PTT önündeki havuz motoru tamir edilmiştir.

•
Konaklı Mahallesi Saat kulesi dibindeki havuz motoru tamir
edilmiştir.
•
Konaklı Mahallesi çarşı merkezindeki havuzların motorlarının
bakımları yapılmıştır.
•
Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerini sulayan motorların tamiri
ve bakımı yapılmıştır.
•
Payallar Mahallesi'nde D-400 Karayolu ve parkı sulayan sulama
motorunun tamiri ve bakımı yapıldı.
•
Türkler Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki sulama sisteminin
tamiratı yapılmıştır.
•Türkler Mahallesi'ndeki tüm parkların sulama sistemlerinin tamiratı
yapılmıştır.
•
Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki orta refüjde sulama
sisteminin tamiratı yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki orta refüjde sulama
sisteminin tamiratı yapılmıştır.
•
Konaklı Mahallesi'ndeki bütün park ve orta refüjlerin sulama
sistemlerinin tamir-bakım ve onarımı yapılmıştır.

H– EĞİTİM VE YARDIM ÇALIŞMALARI
·
Belediyeye ait Gönül Pınarı mağazasında, mahalle muhtarları
tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı hizmeti
verilmektedir. 2014 yılı içerisinde 4248 aileye giyim yardımı
yapılmıştır.
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·

1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili

eğitim amaçlı hazırlanan boyama kitapçığı, kurşun kalem, kırmızı
kalem, silgi, kalemtıraş ve kuru boyadan oluşan hediye paketleri
2013–2014 Eğitim-öğretim yılında belediye sınırları içerisindeki
ilköğretim okullarına dağıtılmıştır.
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İ- YAPILAN KONTROLLER
·

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan inşaat ruhsatı

alacak tüm parsellerde (blok nizam hariç) yapılacak peyzaj
projelerinin çevreye, yeşile ve peyzaj mimarlığı mesleğine
duyduğumuz önem doğrultusunda, Peyzaj Mimarları Odası'nca
mesleki denetime tabi olması zorunluluğunun getirilmesi yönünde 3
Haziran 2008 tarihindeki Alanya Belediye Meclis Toplantısı'nda
konu ile ilgili alınan karara istinaden, 2014 yılı içerisinde ruhsat
alınma aşamasındaki toplam 67 adet peyzaj projesi kontrol edilerek
onay verilmiştir.

Peyzaj Projesi Onay Sayısı

•
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk
Anıtı çevresi tören için hazırlanmıştır.

•
Binalara, Ön İskân alınma aşamasında, peyzaj projesine göre
yerinde kontrolleri yapılmış ve 2014 yılı içerisinde 122 adet projeye ön
iskân onayı verilmiştir.

•
31Mayıs- 2 Haziran 2014 tarihlerinde Turizm ve Sanat Şenliği
etkinlikleri içerisinde, belediye binası arkası konser alanı olarak
hazırlanmıştır. Sunuculuğunu Radyo D'den Sema Eryiğit'in yaptığı
konserlerde Dj Haluk Sarıtaş, Dj Murat Duran Dj performansı
sergilemiş, Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Doğulu ve Rafet El Roman
konser vermişlerdir.

Ön İskan Onay Sayısı

Ayrıca rıhtım şelale önündeki alanda yerel müzik gruplarının
etkinlikler yapmaları sağlanmış, festivalimizin açılış ve kapanış
gününde havai ﬁşek gösterisi gerçekleştirilmiştir.
Kızılkule yanındaki meydanda, 31 Mayıs 2014 tarihinde “KARADAĞ
ENSEMBLE İLE DÜNYA'NIN MÜZİĞİ ” Burcu Karadağ konser vermiştir. Bu organizasyon kapsamında sahne, alana tribün kurulması vb.
hazırlıklar birimimiz tarafından yapılmıştır.
Kızılkule yanındaki meydanda 01 Haziran 2014 tarihinde ALSAV
Türkü Dostları Topluluğu konser vermişlerdir. Bu organizasyon
kapsamında sahne, alan, tribün kurulması vb. hazırlıklar birimimiz
tarafından yapılmıştır.
Alanya'nın tanıtımı için festival programımızın görüntülerinin ulusal
kanallarda ve magazin programlarında yayınlanması sağlanmıştır.

•
Zabıta Müdürlüğü'nün, birimimizi ilgilendiren tutanaklarının
tespitleri yapılıp rapor haline getirilmiştir.

J – KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
•
23 Nisan 2014 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
için Atatürk Anıtı çevresi ve iskele şelale önünde tören için hazırlıklar
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•
18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Kızılkule önünde Uluslararası
Alanya 12. Caz Günleri düzenlenmiştir. Kerem Görsev Trio Feat. Ernie
Watts Special Guest: Elif Çağlar Muslu, Giedre & Jazz Miniatures,
Dominic Miller Band, Daumants Kalnins Jazz Quintet, Pınar Dönmez,
gibi Türkiye'nin ve dünyanın ünlü jazz müzisyenleri tarihi Kızılkule'nin
eşsiz atmosferinde, yeni albümlerinden jazz standartlarına kadar geniş
bir repertuarla dinleyicilere unutulmaz, müzikle dolu geceler yaşattılar.
Bu organizasyon kapsamında sahne, alan, tribün kurulması vb.
hazırlıklar birimimiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu organizasyon TRT
HD ekranlarından yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmıştır.
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•
Belediyemiz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü işbirliği ile düzenlenen 11. Alanya Uluslararası Alanya Taş
Heykel Sempozyumu, 03 kasım- 03 aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na 24 Ülkeden 88
başvuru olmuştur.
Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda sempozyuma Türkiye,
Gürcistan, Litvanya, Ermenistan, İspanya ve Rusya 'dan toplam 10
heykeltıraşın katılmasına karar verilmiştir. Bu etkinlik içerisinde 22
Kasım tarihinde Alanya'daki farklı okullardan 20 öğrenci, sanatçılarla
birlikte bir gün süre ile workshop çalışması yapmışlardır. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Rahmi
Aksungur , Yrd. Doç. Heykeltıraş Önder Büyük Erman, Alanya
Protokolü ve halkın katılımıyla sempozyumun kapanış töreni
gerçekleştirilmiştir.
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•
14 Aralık 2014 tarihinde Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nin
önderliğinde Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin destekleri ile gerçekleştirilen
5. Uluslararası Noel Pazarı etkinliklerinde birimimiz elamanları aktif
görev almıştır. Alanın hazırlanması, ahşap ev konsept hazırlanması,
konser organize edilmesi, çocuklara yönelik atölye çalışması, 16
metre boyunda metal ağacın ışıklandırılarak
süslenmesi birimimizce gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik içerisinde
okulların müzik grupları ve 14 kişilik “Trzcina” isimli müzik gurubu
konser vermişlerdir.
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•
Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gökbel
Yaylası Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 10.su 16-17 Ağustos 2014
tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda 16 Ağustos cumartesi günü sevilen
Türk Halk Müziği Sanatçısı Kubat konseri verdi. 17 Ağustos pazar
günü ise yağlı güreşler yapıldı. Bu organizasyon kapsamında sahne
vb. hazırlıklar birimimiz tarafından yapılmıştır.

•Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi Belediye Hizmet binası
önündeki lale bahçesinde kullanılmak üzere 1 adet metalden soğan
heykeli, 1 adet metalden kaplumbağa heykeli, 2 adet metal ve saçtan
lale şeklinde oturma bankı, 1 adet metalden saksafon oturma bankı, 6
adet lale şeklinde metal çöp kovaları, 4 adet lale şeklinde sigaralık
tasarımı ve imalatı yapılarak yerlerine monte edilmiştir.
•
14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında lifos
mevkiine köy meydanı konseptli çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda
çocuklar için hazırlanan alanda ahşap ve metalden arabalar
yapılmıştır. Ahşap evler, dallardan çitler, sıcak demirci, kalaycı, köy
kahvesi kurularak alan düzenlenmiştir. Boncuk işleyen kızlar ve kurşun
dökülerek eski gelenekler yaşatılmaya çalışılmıştır. Açılışta protokole
yemeni ve puşi hediye edilmiştir.
•
Ramazan etkinlikleri kapsamında İskele Caddesi Lifos alanı,
Ramazan Meydanı içeriğine uygun şekilde hazırlanmış, Ramazan
hatırası fotoğraf köşesi düzenlenmiştir.
•
Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi Camialanı mevkiinde yer alan
yaya geçidine sazlık görünümünde 62 metre metalden korkuluk
uygulaması yapılarak yerine monte edilmiştir.
·
Hacet Mahallesi 640 adada bulunan Çocuk Parkı içerisindeki
trafoya, Pazar pazarının kurulmasından dolayı Alanya'nın
simgelerinden portakalın; sanatsal teknik, renk ve formlarla resim
tasarımı yapılmıştır.
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•
Bu yıl 50.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
etkinliklerinin Alanya etabında kullanılmak üzere yapılan metal bisiklet
heykellere, üzerine zengin sanatsal teknikler kullanılarak dinamik bir
görünüm kazandırıldı.

•
Adliye karşısında bulanan trafo üzerine Alanyamıza ait
atalarımızdan devralıp yeni nesillere aktardığımız kültürel ve sanatsal
değerlerimizin bazılarını anlatan renkli, değişik sanatsal teknikleri
içeren bir kompozisyon tasarlandı ve uygulandı.

•
Saray Mahallesi, 772 adadaki Akman Çocuk Parkı'nın içindeki
trafo üzerine sanatsal teknik, renk ve formlarda resim tasarımı
yapılmıştır.

•
Alanya Kültür Merkezi'nde oynanan tiyatrolar için sahne dekoru
hazırlanması yapılmıştır.

·
Şehrimizde bulunan küçük elektrik panoları üzerine, çevresi ile
uyumlu bir konu seçilerek sanatsal bir biçimde resim tasarımı
yapılmıştır.
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·
14. Alanya Turizm Festivali kapsamında yer alan demirciler köyü
projesi evlerinin 3 boyutlu maketleri yapıldı. Ardından köy konseptine
uygun olacak şekilde sanatsal renk ve değişik tekniklerle boyandı.

•
Müdürlüğümüze bağlı Payallar Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 140 adet düğün yapılmıştır.
•
Müdürlüğümüze bağlı Alanya Belediyesi Düğün Salonu'nda 2014
yılı içerisinde 328 adet toplantı ve düğün yapılmıştır.
•
İlçemizde sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla,
hayvanların ihtiyaçlarını vatandaşlarımıza bildiren tanıtım aﬁşleri
yaptırılmış ve sınırlarımız içerisinde birçok reklam panosuna asılmıştır.

L – SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
•
18 Şubat 2014 tarihinde Atatürk'ün Alanya'ya gelişi için yapılan
kutlamalarda birim elemanları aktif görev almışlardır.
•
18 Mart 2014 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 97'inci
yıldönümü kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı çevresi ve
Alanya Şehitliği hazırlanmıştır. Alanya Şehitliği ve köy ve beldelerdeki
Şehit Mezarlıkları için çelenk ve çiçekler temin edilmiştir.
•
21 Mart 2014 tarihinde Nevruz kutlama programı kapsamında
Atatürk anıtı çevresi ve rıhtım, tören alanı olarak hazırlanmıştır.
•
27 Nisan 4 Mayıs 2014 tarihlerinde 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turu başlangıcı Alanya'da yapılmış ve bu faaliyette birim elemanları
aktif görev almışlardır. Ayrıca bu organizasyon kapsamında Kıraç
konseri düzenlenmiş olup sahne, alan, tribün kurulması vb. hazırlıklar
birimimiz tarafından yapılmıştır.

•
Ramazan etkinlikleri içerisinde Ramazan ayının konseptine
uygun neon ışıklı süsleme ve yazılar şehrin belli bölgelerine monte
edilmiştir.
•
Müdürlüğümüze bağlı Eşgilik Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 171 adet düğün yapılmıştır
Ramazan etkinlikleri içerisinde Ramazan ayının konseptine
uygun neon ışıklı süsleme ve yazılar şehrin belli bölgelerine monte
edilmiştir.
•
Müdürlüğümüze bağlı Eşgilik Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 171 adet düğün yapılmıştır.
•
Müdürlüğümüze bağlı Avsallar Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 87 adet düğün yapılmıştır.
•
Müdürlüğümüze bağlı Cikcilli Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 218 adet düğün yapılmıştır.
.
•
Müdürlüğümüze bağlı Çıplaklı Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 91 adet düğün yapılmıştır.
•
Müdürlüğümüze bağlı Mahmutlar Düğün Salonu'nda 2014 yılı
içerisinde 107 adet düğün yapılmıştır.
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27-28 Eylül 2014 tarihlerinde ALANYA TRIATHLON DÜNYA KUPASI
açılış töreni için İskele Şelale önünde konser ve makarna partisi
organizasyonu hazırlanmış, kapanış yemeği ve madalya töreninde
Grup COQET 'in verdiği konserin sahnesi dahil olmak üzere tüm
hazırlıklarda birim elemanları aktif görev almışlardır.

•
01 Temmuz 2014 tarihinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
etkinlikleri içerisinde birim elemanları aktif görev almışlardır.
•
28 Haziran - 27 Temmuz 2014 tarihleri arasında Ramazan Ayı
süresince birimimize bağlı Eşgilik Düğün Salonu'nda iftar yemeği
hizmeti sağlanmış, bu faaliyette birim elemanları aktif görev almışlardır.
•
19 Eylül 2014 tarihinde Gaziler Günü anma töreni ile ilgili Atatürk
Anıtı çevresi hazırlanmıştır.
•
29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü
kutlamaları içerisinde birim elemanları Atatürk Anıtı çevresini ve tören
alanını hazırlamışlardır.

K- GELEN DİLEK VE TALEPLERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

VATANDAŞLARDAN GELEN
DİLEK VE TALEPLER
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·
Vatandaşlardan dilekçe, şahsen veya telefon aracılığı ile gelen
talepler bilgisayar ortamında talep değerlendirme programına
kaydedilmektedir. Talepleri en kısa zamanda sonuçlandırıp vatandaşa
telefonla geri bildirim yapılarak, memnuniyet değerlendirmesi
yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen 831 adet
talep değerlendirilip sonuçlandırılmıştır.

T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz 06.05.2014 tarihli ve 109 sayılı Belediye Meclisi ile
kurulmuş olup 15.06.2014 tarihinde ﬁilen göreve başlamıştır.
Diğer Müdürlükler ile koordineli ve verimli çalışma ortamı sağlanması
amacıyla müdürlüğümüzün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının da
katılımıyla belirli günlerde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda
müdürlüğümüzün performansına yönelik değerlendirmeler
yapılmakta, performans artışını sağlamak amacıyla gerekli tedbirler
alınmakta ve öncelikli ihtiyaçlara, değişen koşullara göre hizmetler
sunulmaktadır.
Faaliyet – Proje Bilgileri ve Performans Sonuçlarının
Değerlendirilmesi:
Tevhit, İfraz, Terk, İrtifak Hakkı, İhdas İşlemleri:
* 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15'inci maddesine göre 51 adet tevhit
işlemi yapılmıştır.

Hâlihazır Harita Onayına İlişkin işlemler:

* 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15'inci maddesine göre 60 adet ifraz
işlemi yapılmıştır.
* Parsellerin imar planlarında yolda kalan kısımlarının bedelsiz terkinin
sağlanması için 53 adet yola terk işlemi yapılmıştır.
* 3194 sayılı İmar Kanunu ve TKGM 93/6 sayılı genelgesine göre 3
adet irtifak hakkı tesis edilmiştir.
* 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 21'inci maddesi ve 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 16'ncı maddesine göre 18 adet ihdas işlemi yapılmıştır.
* Belediyemize Tepe Mahallesi'nde 1 adet, Mahmutlar Mahallesi'nde 1
adet olmak üzere toplam 2 adet arsa hibe edilmiştir.
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci Maddesine Göre
Yapılan İşlemler:

* Türkler Mahallesi Gökçeler Mevkii'nde 2,80 hektar,
* Uğrak Mahallesi 2,00 hektar,
* Deretürbelinas Mahallesi'nde Kargı Regülâtörü ve HES projesi için

* Saray Mahallesi'nde 1,15 hektar,

36,00 hektar,

* Cikcilli Mahallesi'nde 15,75 hektar,

* İspatlı Mahallesi'nde 25,00 hektar alanda hâlihazır harita onayı

* Oba Mahallesi'nde 2,50 hektar,

yapılmıştır.

* Yeşilöz Mahallesi'nde 12,60 hektar alanda parselasyon işlemi için

İmar Planı Onayına İlişkin İşlemler:

düzenleme sınırı onaylanmıştır.

* Türkler Mahallesi Gökçeler Mevkii'nde 2,80 hektar,

* Tosmur Mahallesi'nde 4,90 hektar,

* Uğrak Mahallesi 2,00 hektar,

* Konaklı (Telatiye) Mahallesi'nde 0,49 hektar,

* Deretürbelinas Mahallesi'nde Kargı Regülâtörü ve HES projesi için

* Bektaş Mahallesi'nde 2,40 hektar alanda parselasyon işlemi için

36,00 hektar,

parselasyon planı onaylanmıştır.

* İspatlı Mahallesi'nde 25,00 hektar alanda hâlihazır harita onayı

* Okurcalar Mahallesi'nde 2,50 hektar,

yapılmıştır.

* Konaklı (Telatiye) Mahallesi'nde 6,60 hektar,
* Oba Mahallesi'nde 25,60 hektar,
* Büyükhasbahçe Mahallesi'nde 1,49 hektar,
* Saray Mahallesi'nde 3,98 hektar,
* Çıplaklı Mahallesi'nde 25,00 hektar alanda parselasyon işlemi onay
için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir.
Subasman Kotu Belirlenmesi ve Vize İşlemleri:
* Telaﬁsi mümkün olmayan zararların oluşmaması için yapı ruhsatı
verilmesine esas 117 adet subasman kotu belirlenmiştir.
* Yapı ruhsatı verilen yapılardan 139 adedine subasman vizesi
yapılmıştır.
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* Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller,
Merkez, Yanıklar Mevkii'nde 1/5000
nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı Alanya Belediye Meclisi'nce
onanmış ve onay için Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmiştir.
* Avsallar Mahallesi'nde 1/5000 nazım
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Alanya Belediye Meclisi'nce onanmış
ve onay için Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi'ne gönderilmiştir.
* Yeşilöz Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı Alanya Belediye
Meclisi'nce onanmış ve onay için
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
'ne gönderilmiştir.
* Yeşilöz Mahallesi'nde İl Özel İdaresi
tarafından onanan Valilik onayı bulunmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı Alanya Belediye Meclisi'nce
onanmış ve onay için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmiştir.
* Kestel Mahallesi'nde 849 ada 6
parseldeki Han Yapısına Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına
istinaden koruma sınırı işlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği Alanya Belediye
Meclisi'nce onanmış ve onay için
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
'ne gönderilmiştir.
* Kestel Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı Alanya Belediye Meclisi'nce onanmış ve onay için
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmiştir.
* Konaklı (Telatiye) Mahallesi'nde Alanya Batısı Turizm
Merkezi Sınırları içerisinde kalan Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce
onanan iki adet imar planı değişikliğine ilişkin askı işlemi
yapılarak Bakanlığa bilgi verilmiştir.

Evrak Kayıt ve Yazışmalara İlişkin İşlemler:
* Yapı ruhsatı verilmesine esas 231 adet imar durum belgesi (imar çapı)
düzenlenmiştir.
* Müdürlüğümüze kurum, kuruluş ve kişilerden 2728 adet yazı gelmiştir.
Müdürlüğümüzce,
* Kişilere 608 adet,
* İcra Müdürlüklerine 183 adet,
* Mahkemelere 230 adet,
* Tapu Müdürlüğü'ne 288 adet,
* Diğer kamu kurumlarına 867 adet yazı yazılmıştır.
* Devam eden davalara ilişkin Müdürlüğümüz görev tanımına giren istenilen bilgi,
belge ve teknik rapor tanzim edilerek Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir.

* Mahmutlar Mahallesi'ni kapsayan 1/25000 ölçekli
çevre düzen planı onaylatılmıştır.

İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi:
* Antalya – Burdur – Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 * İmar planlarının ve parselasyon planlarının sayısallaştırılması,
Ölçekli Çevre Düzeni Planı onayı itirazlarının takibi * Kırmızı kot onay çalışması,
İmar planına esas jeolojik–jeoteknik ve mikro bölgeleme etüd çalışması,
yapılmıştır.
*
Büyükşehir Yasası ile Belediyemiz Mahallesi olan yerleşkelerin 1/1000 ölçekli
* Alanya – Gazipaşa arası 50 metrelik çevre yolu
yapımına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uygulama İmar Plan kararlarının uyumluluğunun ve tutarlılığının sağlanması ve
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan girişimlerle revize edilme çalışması,
İmamlı Mahallesi'nden havalimanına kadar uzatılması * Büyükşehir Yasası ile Belediyemiz Mahallesi olan yerleşkelerin plan, tadilat ve
işleminin gerçekleştirilmesi için Büyük Şehir Belediyesi, bunlarla ilgili iş ve işlemler ile dosyalama ve arşiv sisteminin sayısal ortama
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi işinin tamamlanması ve güncellenebilir
arasında protokol yapılmış olup buna göre; ihalesi kılma çalışması,
* Büyükşehir Yasası ile Belediyemiz Mahallesi olan yerleşkelerin tüm harita
Büyükşehir Belediyesi, planlama, 3194/18 madde
işlemlerinin izlenebileceği, sorgulanabilir, güncellenebilir, güvenilir güncel veri tabanlı
uygulaması ve mülkiyet çalışmaları Belediyemiz
otomasyon sisteminin kurma çalışması, devam etmektedir.
tarafından yapılacaktır.
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KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASARIMI YAPILIP
UYGULAMASI DEVAM EDEN PROJELER
•
Alanya halkının gelenek ve göreneklerine uygun düğün vb.
organizasyonlara hizmet etmekte olan Eşgilik Düğün Salonu'nun
çevre düzenleme projesi çizilmiştir. Alanın fonksiyonuna uygun olarak
daha verimli kullanılabilmesi için düğün salonunun doğusundaki açık
alanın zemin döşemesinin değiştirilmesi ve otomatik açılabilen
pergola sistemi ile bu alanda yarı açık mekânların elde edilmesi
planlanmıştır. Bu projenin ihalesi yapılmış, uygulamasına başlanmış
ve çalışmalar devam etmektedir.

•
Yeşilin her tonu ve doğal yapısı ile Alanya halkının ve turistlerin
uğrak noktası haline gelen Sapadere Kanyonu iyileştirme çalışmaları
kapsamında Kaymakamlıktan gelen görevlendirme doğrultusunda
'Engelsiz Sapadere Kanyonu' projesi çizilmiştir. Engelli bireylerin de
kanyona ulaşabilmeleri esas alınarak planlanan bu proje kapsamında
yürüyüş yoluna taş döşenmesi, kanyon boyunca yürüyüşü sağlayan
asma köprünün ahşap döşemelerinden hasarlı olanların
değiştirilmesi, korkuluklarının güvenlik açısından iyileştirilmesi,
güvenli bir giriş sağlanması için giriş takı yapılması ve kanyon
içerisindeki içme suyu hattının yürüyüş yolunun altına alınması
planlanarak Kaymakamlığa sunulmuştur. Kaymakamlık tarafından
projenin ihalesi yapılmış, uygulamasına başlanmış ve çalışmalar
devam etmektedir. Müdürlüğümüzce projenin uygulama aşamalarının
kontrolü yapılmaktadır.

•
Oba mahallesi Maki Sokağı 1361- 1366 parsellerde bulunan
belediye hizmet alanına Kız Öğrenci Yurdu Mimari Uygulama Projesi
çizilmiştir. Alanya'nın merkezine uzak mahallelerden ( köylerden )
okumak için gelecek olan ortaokul ve lise öğrencilerinin geleceklerine
yön verecek olan eğitim hayatlarında çağdaş bir anlayış ile rahat,
huzurlu, sıcak ve güvenli bir ortam hazırlamayı amaç edinerek yola
çıktığımız bu proje, sosyal belediyecilik açısından önemli bir yere
sahip olacaktır.
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160 kişilik kapasitesi ile hizmete açılması planlanan kız yurdu projesi 2
kişilik engelli odası ve genel kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.
Konforlu odaları, yemekhanesi, dinlenme ve çalışma mekânları, 24
saat güvenlik hizmeti, yılın büyük bir kısmında hava şartlarının uygun
olduğu Alanya'nın geniş bahçesinde dinlenme ve eğlenme imkânlarını
öğrencilerine sunacak olan projenin mimari uygulama projesi
tamamlanarak, 3 boyutlu iç ve dış görselleri müdürlüğümüzce
hazırlanmış olup ihale aşamaları için ilgili birime teslim edilmiştir.

• Yerel yönetimlerde belediyeler halk ile birinci derecede ilişkilidir.
Büyükşehir Yasası ile 16 belde belediyesinin Alanya Belediyesi'ne
bağlanması ile birlikte belediyemizin hizmet sınırları genişlemiş, hizmet
veren personel sayısı artmıştır. Mevcut binanın kapasitesinin bu
anlamda yetersiz kalması sebebi ile kentsel hafızaya saygılı bir biçimde
modernleşme sürecini hızlandırmak, otomasyon sistemi ile vatandaşa
daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek için yeni Belediye Hizmet Binası
Proje çalışmaları başlamıştır. Cumhuriyet Mahallesi Sarıkadıoğlu
Caddesi 1273 ada içerisinde bulunan belediye hizmet alanına Yeni
Belediye Hizmet Binası Projesi çizilmektedir. Modern mimari yapısı ve
meydan düzenlemesi ile bir çekim noktası haline gelecek olan yeni
hizmet binasının proje aşamasında arazi verileri göz önüne alınarak
çalışmalar yürütülmektedir. Tüm birimlerin aynı çatı altında toplanacağı
yeni hizmet binasında başkanlık tüm alana hakim bir konumda yer
alacaktır. Mimari proje çalışmaları başlamış olup, devam etmektedir.

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
•

Kestel Mahallesi 1002 ada 1 parselin batısında bulunan yeşil alana

kır lokantası mimari projesi çizilmiştir. Engelli kullanımına uygun olarak
tasarlanan projede modern mimari malzemeler kullanılarak tasarlanan
kafeterya halkın hoşça vakit geçirebileceği sosyal bir mekân olarak
hizmet verecektir. Tesisin mimari uygulama projesi tamamlanmış olup,
ihale işlem aşamaları için ilgili birime teslim edilmiştir.

•

İlçemizde üretilen, tadıyla ve aromasıyla marka haline gelen,

Alanya portakalının tanıtımını art-tırmak amacıyla tek tip portakal suyu
satış stantları tasarlanmıştır. Portakal şeklinde tasarlanan büfenin
içerisinde mini buzdolabı, hazırlama bankosu ve lavabosu
bulunmaktadır. Şekli ile dikkat çeken bir görünüme sahip olan büfe, ilk
Taksi esnafının en önemli özelliği bulundukları mahallenin hem

olarak Alanya Belediyesi Hizmet Binası güneyinde bulunan yeşil alana

sorunları ile hem de güvenliği ile ilgilenmeleridir. Bu sebeple taksici

konulmuştur. Portakal büfesinden 10 adet daha yapılması için

esnafının içinde mesai zamanını geçirdikleri taksi duraklarının onların

çalışmalar devam etmektedir. Büfeler tamamlandıktan sonra ilçenin

•

ihtiyacına cevap vermesi önem kazanmaktadır. Alanya Belediyesi

belirli noktalarında konum-landırılacak ve kent içerisinde estetik bir

olarak kent estetiğinin sağlanması amacı ile tek tip taksi durağı projesi

bütünlük sağlanacaktır.

hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında ilk olarak Hacet

•

Mahallesi'ndeki Karagöz Taksi'de uygulama tamamlanarak hizmete

Demirtaş Mahallesi 753 ada

1 parselde bulunan alana, 1670

sunulmuştur. İçerisinde bekleme & yaşam alanı, tuvaleti ve mutfağı ile

m² inşaat alanı olan yaklaşık 700

taksi esnafının ihtiyaçlarına cevap verirken dış mekânında bulunan

kişilik Düğün Salonu Projesi

reklam alanı ve bankamatik hizmeti ile halka hizmet edecektir. Proje

çizilmektedir. Engelli bireylerin

çalışmaları devam etmekte olup 20 taksi durağı daha yenilenerek kent

ulaşılabilirlik kriterleri göz önüne

dokusunda estetik bir bütünlük sağlanması hedeﬂenmektedir.

alınarak bodrum katta otopark
çözümlenecektir. Tamamlandığında hem mimari yapısı hem
de fonksiyonel çözümü mahalle
halkının ihtiyaçlarına cevap
verecek olan düğün salonunun
mimari proje çalışmaları devam
etmektedir.

•

Büyükşehir yasası ile birlikte genişleyen ilçe sınırlarında hizmetin

vatandaşa daha verimli ve kısa sürede ulaşabilmesi için Avsallar ve
Tosmur Mahallelerine şantiye binaları projesi çizilmiştir. Avsallar'da
projelendirilen şantiyede Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri
Müdürlüklerine hizmet verebilecek araç ﬁlosunu da içine alacak şekilde
hizmet binası çizilmiştir. Tosmur'da projelendirilen şantiye ise sadece
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne hizmet edecek şekilde projelendirilmiştir.
Mimari uygulama projesi tamamlanarak ilgili birime ihale aşamaları için
teslim edilmiştir.
www.alanya.bel.tr
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•
Güllerpınarı Mahallesi Recepli Sokağı no :8'de bulunan Alanya
Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi'nin ziyaretçilerine daha iyi
hizmet verebilmesi amacıyla ilave kütüphane raﬂarı ve 2 adet okuma
odası tasarlanarak dekorasyonu yaptırılmıştır.
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•
Mahmutlar Mahallesi Küçük Ahmetler Sokağı Alanya L tipi kapalı
ve açık ceza infaz kurumu arsası içerisinde mevcut kapasitesinin
yeterli olmadığı gerekçesi ile müdürlüğümüze yapılan başvuru
sonrasında daha yenilikçi, engelli kullanımına uygun , modern bir ek
hizmet binası projesi hazırlanmıştır. Proje uygulanmak üzere
başvuru sahibi kuruma teslim edilmiştir.

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
•
Demirtaş Mahallesi'nde Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan 24.000 m² alan içerisine birinci etap çalışma olan tek katlı ünitede 150
adet kedinin, köpek barınağında 350 adet köpeğin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmasını sağlayacak olan barınaklar, 450 m² büyüklüğündeki
Hayvan Bakım Ünitesi'nde soğuk hava deposu, gıda depoları, karantina, yeni doğan köpek bölümleri ile barınaktaki hayvanların bakımı ve takibi
ayrıca 445 m² büyüklüğündeki 2 katlı Klinik Ünitesi ile barınakta görev yapacak personel ve hekimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda görev
yapmaları sağlayacak şekilde planlanan Hayvan Barınağı'nın mimari uygulama revizyon projesi tamamlanarak ilgili birime ihale yapılması için
teslim edilmiştir.

•
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde traﬁk akışının çok yoğun olduğu çevre yolu üzerinde yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini
sağlamak amacı ile yaya traﬁğinin en yoğun olduğu Devlet Hastanesi ve Alanyum Alışveriş Merkezi önüne üst geçit yapılması planlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda karayolları ile gerekli yazışmalar yapılarak ön izinler alınmış , uygulama projeleri ve statik proje hazırlatılmış ve Karayolları
Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılarak ihale yapılması için gerekli birime teslim edilmiştir.

DEVLET HASTANESİ KAVŞAĞI
ÜST GEÇİT PROJESİ

•
Bektaş Mahallesi Tavşandamı mevkii tüm şehre hakim konumundan dolayı
geniş perspektiﬂi manzarası ile şehrin cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahip
bir alandır. Bu kapsamda her yaştan vatandaşa hitap edecek bir Eğlendinlen Projesi
çizilmektedir. Alanın hâlihazır alımı yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

ALANYUM AVM ÖNÜ
ÜST GEÇİT PROJESİ

•
İlçemizin önemli tarım ürünlerinden biri olan muz, Alanya'nın tanıtımı açısından
önemli bir yere sahiptir. Alanya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere ve Alanya
halkına bu meyvenin estetik bir görünüm ile satışa sunulması için satış stantları
tasarlanmıştır. Dış görünüşü araç ile yoldan geçen tüm vatandaşların dikkatini
çekecek şekilde tasarlanmış ve ilk olarak Elikesik yol kavşağındaki muz satıcısında
örnek uygulaması yaptırılmıştır. Antalya – Alanya karayolu üzerinde bulunan bütün
satış noktalarında tek tip stant uygulama işine devam edilecektir.
www.alanya.bel.tr
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•
Herkes İçin Alanya'' projesi kapsamında engelsiz hizmet noktalarını
geliştirmek amacı ile Oba Mahallesi 1361 – 1366 parsellerde taslak
çalışması tamamlanan engelsiz proje kapsamında yine engellilerin sosyal
hayata katılımını arttırmak amaç edinilmiştir. Alanya Belediyesi Engelsiz
Sanat Atölyesi bünyesinde hizmeti yürütülen el sanatları çalışmalarının
yeni projelendirilecek olan hizmet noktasında da sürdürülmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca engelli bireylerin hizmet sektöründe istihdam
edilebilmeleri ve sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak için çeşitli
kurslar düzenlenmesi, engelli birey ve ailelerinin kaliteli zaman
geçirebileceği sosyal aktiviteler planlanmaktadır.
Rehabilitasyon hizmeti alan engelli bireylerin engel türüne göre uzman
personel eşliğinde hizmetlerden faydalanabilmesi ayrıca tüm bu amaçlar
doğrultusunda taslak aşaması tamamlanan bu projenin en kısa zamanda
hayata geçirilmesi hedeﬂenmektedir. Proje kapsamında engelli bireylerin
kullanımına uygun iş atölyeleri, bireysel&grup eğitim odaları, ﬁzyoterapi
salonları, uygulama evi, oyun etkinlik odası, 4 adet konaklama odası, kapalı
ve açık havuz, ﬁtness salonu, yemekhanesi, uzman odaları, etkinlik salonu
ve 200 m² çok amaçlı salonu olması planlanmaktadır. Arazi verilerinden
dolayı çevresi ticari alan olarak değerlendirilecek proje tamamlandığında,
Türkiye çapında ses getirir nitelikte bir Engelsiz Proje olacaktır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASARIMI YAPILIP
UYGULAMASI TAMAMLANAN PROJELER
•
Kestel Mahallesi Merkez Camii Caddesi No: 19 da bulunan ve
inşaatı tamamlanmış olan Kestel Merkez Cami'nin halka daha iyi
hizmet verebilmesi için bahçesinde çevre düzenleme çalışması
yapılmıştır. Çevre düzenleme projesi kapsamında çevre duvarı
iyileştirilerek boyanmış, demir korkulukları yaptırılmış, parsel içerisinde
bulunan ve lojman olarak tanımlanan binanın cami bahçesine bakan
cephesi iyileştirilmiş, merdivenler, engelli rampası ve cami çevresi
traverten döşeme malzemesi ile kaplanmış, bahçeye 2 adet pergola
tasarlanmış, tuvaletlerin aydınlatma sorunları çözülerek asma tavan
uygulaması ve İlçe Müftülüğü'nden alınan standartlara göre tabelası da
yaptırılarak ekim ayında halkın hizmetine sunulmuştur.
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•
Oba Mahallesi, Azakoğlu Sokağı No: 5 üzerinde bulunan
Hüseyin Girenes Fen Lisesi Konferans Salonu'nun mevcut
kapasitesinin yeterli olmadığı gerekçesi ile müdürlüğümüze yapılan
başvuru sonrasında daha yenilikçi, engelli kullanımına uygun,
modern bir konferans salonu projesi hazırlanmıştır. Proje
uygulanmak üzere ilgili kuruma teslim edilmiştir.

•
Çağımızın en önemli iletişim araçların biri olan
cep telefonlarının kullanımı son yıllarda artış
göstermiştir. Teknoloji bağımlılığı aynı zamanda
bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Mobil
telefonlarda uygulamaların artması ile bataryalar
artık çok daha kısa sürede bitmektedir.
Ulaşılabilirliğin temel zorunluluk haline geldiği
çağımızda bu soruna pratik çözüm bulmak amacı
ile Alanya Merkez Hizmet binasındaki ortak
kullanım alanına hızlı şarj istasyonu cihazı
alınmıştır. Çok kısa sürede ve güvenilir bir şekilde
telefonların şarj olmasını sağlayan bu cihaz alınıp
kurulumu yaptırılarak Alanya halkının hizmetine
sunulmuştur.

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
•
Büyükşehir yasası ile birlikte sınırları genişleyen Alanya Belediyesi, halka daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için Çözüm Masası
hizmetini hayata geçirmiştir. Projenin mekânsal alt yapısı müdürlüğümüzce tasarlanmış olup Belediye Hizmet Binası girişindeki galeri
boşluğunda konumlandırılmıştır. İnsan odaklı ve çözümden yana bir anlayış ile başlayan proje hizmet binasına gelen vatandaşları karşılayan
danışma bölümü ve 444 82 07 hat ile halka daha hızlı çözüm üreten çağrı merkezinde hizmet edecek olan 4 personel ve bu bölümden sorumlu bir
yetkilinin de bulunabileceği bir mekân olarak tasarlanmış ve modern malzeme seçimleri ile hizmet binası içerisinde dikkat çeken bir odak noktası
haline gelmiştir.

•
Alanya ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere
(yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) aynî ve nakdî her türlü yardım
işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek amacıyla kurulan
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün iyi ve rahat bir şekilde çalışabilmesi amacıyla belediye hizmet
binası içinde eski sinema salonu olarak kullanılan alanın bir kısmında yapılan tadilat
çalışması ile kullanıma açılmıştır. Mekânsal olarak doğal havalandırma imkânı
bulunmayan alanda havalandırma sistemi çözülerek daha verimli bir çalışma alanı
tasarlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur.
www.alanya.bel.tr
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•
İlçemiz şehir merkezindeki geleneksel Alanya Evleri'nin en önemli örneklerinden 256 ada 6 parseldeki Hasanağalar Konağı'nın onarım
çalışması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile tamamlanmıştır. Bu onarım sırasında müdürlüğümüzce kontrolör olarak
destek vermenin yanı sıra iç mekânının işlevine uygun tefrişinin yapılabilmesi için yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak
mobilya çizimi, perde ve mobilya seçimi yapılmış, uygulaması tamamlanmıştır.

•
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KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
•
Kaymakamlıktan gelen görevlendirme doğrultusunda Gedevet
Yaylası Mevkiinde 'Gedevet Toplu Koruma Ekip Binası, Lojmanı ve
Yangın İlk müdahale Ekip Binası' mimari uygulama projesi çizilmiştir.
Kaymakamlık tarafından ihalesi yapılan projenin uygulama takibi
yapılarak proje uygulaması tamamlanmıştır.
•
İlçemizde bulunan mevcut fakülte ve yüksekokula ek olarak bu
zincire bir de vakıf üniversitesinin eklenmesi ile eğitimin ilçeye
kazandıracağı zenginlikler giderek artmaktadır. AHEP ( Alanya
Hamdullah Emin Paşa ) Üniversitesi'nin inşaat aşamasının tamamı
Alanyalıların bağışlarıyla ﬁnanse edilerek tamamlanmıştır. İç mekân
dekorasyonu konusunda belediyemizce destek verilmiştir.
Üniversite'nin bütün tabelaları, hizmet bankoları, kütüphanedeki
kitaplıklar, konferans salonu ve Atatürk köşesi, ahşap işleri ve öğretim
üyeleri odaları içerisindeki kitaplıklar müdürlüğümüz kontrolünde
yaptırılmıştır. Ayrıca konferans salonu, sinema salonu, örnek sınıfın
tüm tefriş ve dekorasyonu da tarafımızdan yaptırılarak
tamamlanmıştır.

•
Büyükşehir yasası ile beldelerin birleşmesi sonucunda hizmet
veren müdürlüklerin personel sayılarında artış olmuştur. Bu sebeple
merkez binada ve şantiyede hizmet veren bazı müdürlükler Oba Ek
Hizmet Binası'na taşınmıştır. Bu aşamada Oba Ek Hizmet Binası'nda
yaptırılan tüm inşaat ve dekorasyon işlerinin takibi müdürlüğümüzce
yapılarak tamamlanmıştır.
•
Türkler Mahallesi Pazaryeri'ne, zabıtaların hizmet noktası olarak
kullanabilecekleri içerisinde mescit ve wc bulunan mimari proje
çizilmiştir. Türkler Mahallesi halkının kullanımına açılacak olan bu
hizmet birimi aynı zamanda engelli kullanımına uygun olarak
tasarlanmış ve mimari proje çizimi uygulanmak üzere ilgili birime
teslim edilmiştir.

•
Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birimi tarafından ihalesi
yapılarak uygulaması yaptırılan ancak Büyükşehir yasasından sonra
Alanya Belediyesi hizmet sınırları içerisinde kalan Toslak Düğün
Salonu'na tadilat projesi çizilmiştir. Bu projenin uygulama
aşamasında eksik kalan çatı bölümüne revize proje ve çevre
düzenleme projesi çizilerek ilgili birime teslim edilmiştir.

•
Saray Mahallesi Tanlar Sokağı 566 ada 6 parseldeki binanın
zemin katındaki dükkânlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
kiralanmıştır. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ne bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürecek olan Engelsiz Sanat Atölyesi Projesi, engelli
bireylerin standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. İki adet engelli
wc, engelsiz sanat çalışmalarının yürütülmesi için atölye bölümü,
sanat faaliyetlerinde kullanılacak olan engelsiz lavabo ve proje
koordinasyon biriminin daha iyi hizmet verebilmesi için 3 adet oﬁs
tasarlanarak uygulaması tamamlanmıştır. Giriş rampası ve otoparkı
da engellilere uygun olarak yapılan ek hizmet noktası, Dünya
Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılarak engelli
vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

•
Alanya Belediyesi Hizmet Binası doğu kısmında eskiden sinema
salonu olarak kullanılan alan Büyükşehir Belediye Yasası ile personel
sayısı artan Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Satınalma biriminin hizmet
verebilmesi için yapılan tadilat çalışması ile halkın kullanımına
açılmıştır. Ayrıca Başkanlık katında bulunan Özel Kalem Müdürlüğü
yanındaki kapalı oﬁslerin duvarları cam malzeme ile kapatılarak
mekânlar şeffaf hizmet anlayışı ile hizmete sunulmuştur.
www.alanya.bel.tr
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•
1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı'nda bulunan ve her gün
çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Damlataş Mağarası'nın eksik olan
bilgilendirme tabelası yaptırılmış ayrıca ziyaretçiler açısından
tehlike arz eden mağara iç zeminindeki kumun aşınması sonucu
kayganlaşan zemin problemi de çözümlenmiştir.
•
Gençlerin futbol sahası olarak kullandığı 10 bin m²'lik toprak
zeminden oluşan spor alanına hazırlanan Demirtaş Kentsel Spor
Alanı Projesi ile bölgeye modern bir spor tesisi kazandırılacaktır.
Alana, 60 x 90 m'lik bir adet nizamı çim futbol sahası ve gençlerin
antrenman yapabileceği 24 x 38 m'lik küçük bir futbol sahasıyla açık
hava fıtness aletleri ve otopark planlanmıştır. İçinde soyunma
kabinleri, tuvalet ve duşların yer aldığı mevcut binada da projenin
uygulama aşamasında tadilat yapılması hedeﬂenmektedir.

•
Milli eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucunda Alanya
Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 2 adet lise mimari tip projesi, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilerek Payallar Mahallesi 515 ada
1 parsel ve Kestel Mahallesi 469 ada 8 parsele uygulamasının
yapılabilmesi için vaziyet planı çizilerek ilgili birime teslim edilmiştir.
•
Kızlarpınarı Mahallesi 788 ada içerisindeki 3341 m² lik alana Park
ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alâeddin Keykubat Parkı'na çizilen
peyzaj projesinin 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır.

•
Kestel İşletme Fakültesi'nde eğitim gören üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam kriterlerinden biri olan spor ile kaliteli vakit
geçirebilecekleri çeşitli spor dallarını içine alan spor kompleksi projesi
üzerinde yenileme çalışması yapılarak ilgili birime teslim edilmiştir.
•
Avsallar Mahallesi'nde bulunan Belediye Düğün Salonu'nun
halka daha iyi hizmet verebilmesi için ek mutfak binası mimari
uygulama projesi çizilerek ilgili birime teslim edilmiştir. Ayrıca yine
düğün salonu yanındaki alana bölgenin canlanmasına katkı
sağlayabilecek çarşı projesi çizilmiştir.
•
Mahmutlar Mahallesi'nde halkın kaliteli vakit geçirebileceği, farklı
spor dalları ile gençlerin odak noktası olabilecek proje içerisinde
futbol sahası, 2 adet antrenman sahası, 2 adet basketbol sahası, 2
adet tenis kortu, kafeteryası, sosyal alanları ve otopark planlanmıştır.

•
Kızlarpınarı Mahallesi Dinek Mevkiinde bulunan 4264 m² lik alana
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çizilen peyzaj projesinin 3
boyutlu görselleri hazırlanmıştır.

•
Yazın sıcak havalarda halkın yaylalara giderek daha serin bir
ortamda vakit geçirebilmesi için ahşap çardak projesi çizilerek
yaklaşık maliyeti hesaplanmış ve ilgili birime teslim edilmiştir.
•
Büyükşehir yasası ile sınırları genişleyen Alanya Belediyesi
hizmet alanı içerisinde uzak mahallerdeki halkın toplanabileceği,
düğün, cenaze vb. etkinliklerin yapılabileceği tip düğün salonu projesi
çizilerek ilgili birime teslim edilmiştir.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemize bağlı belde ve köyler, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı
resmi gazetede yayımlanan “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği
30.03.2014 tarihinden sonra Belediyemize dahil olmuştur. İmar ve
Şehircilik Müdürlüğümüzce, hızla gelişen ve büyüyen şehrimizin
sağlıklı ve planlı olarak kentleşmesini sağlamak amacıyla onaylı imar
planı uygulamalarımız, İmar Kanunu ve Yönetmelikler doğrultusunda
devam etmektedir
Kentimizin sağlıklı büyümesi ve halkımıza daha hızlı ve verimli
hizmet verilmesi hedeﬂenerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
bünyesinde bulunan bazı birimler ayrı müdürlük haline gelmiştir. Bu
çerçevede Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve
Kentsel Tasarım Müdürlüğü kurularak halkımıza hizmet vermeye
başlamıştır. Müdürlüğümüzce; yeni ruhsat, tadilat ruhsatları yapı
kullanma (iskân) ruhsatları verilmektedir. İmar Kanunu'na aykırı
uygulamalarla ilgili işlemler de müdürlüğümüz tarafından takip

ASANSÖR TESCİL BELGESİ:

edilmektedir.

Alanya Belediye sınırları içerisindeki yapılara ait asansörlerin ilk

Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan KUDEB (Koruma

muayene ve tescil işlemleri yapılarak ''Asansör Tescil Belgesi''

Uygulama ve Denetim Bürosu) tarafından da Alanya Kalesi I. Derece

düzenlenmektedir. 2014 yılında 14 adet asansör tescil belgesi

Arkeolojik, Tarihi, Doğal ve Kentsel Sit Alanı ve kent içinde yer alan

verilmiştir.

tescilli tek yapıların gelecek nesillere aktarılması amacıyla rölöve,
restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlattırılıp, uygulamalarının
kontrol edilmesi, aykırı uygulamalara müdahale edilmesi, korunması
amacıyla kamulaştırma işlemlerinin başlatılması gibi konularda
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.

GELEN – GİDEN YAZI:
Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne2014 yılında gelen
ve giden yazı adetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YAPI RUHSATI:
2014 yılında verilen toplam inşaat ruhsatı 470 adet olup 2012, 2013 ve
2014 karşılaştırması tablodaki gibidir.

KUDEB (KORUMA UYGULAMA VE DENETLEME BÜROSU)
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 3386 ve
5226 sayılı kanunlarla değişik 10. maddesinde yer alan 'Büyükşehir
Belediyeleri, Valilikler, Bakanlıkça izin verilen Belediyeler bünyesinde
kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat
tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik arkeoloji gibi meslek
alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim
büroları kurulur.' hükmü uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2006 tarihindeki
yazısı ile İmar Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 11.06.2005 tarihli
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik ve 30.03.2006 tarihli Koruma, Uygulama ve Denetim
Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ:

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik doğrultusunda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını

2014 yılında verilen toplam yapı kullanma izin belgesi 3037 adet olup

Koruma Kurulu Müdürlüğü'nde stajlarını tamamlayarak 22 Aralık

2012, 2013 ve 2014 karşılaştırması tablodaki gibidir.

2006 tarihinde göreve başlayan Koruma, Uygulama ve Denetim
Büromuz (KUDEB), 2014 yılında da çalışmalarına devam etmiştir.

181

www.alanya.bel.tr

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz personellerinden biri restoratör yüksek mimar olmak

KUDEB denetiminde, Antalya Koruma Kurulu tarafından onaylı

üzere iki mimar, bir sanat tarihçisi, bir arkeolog, bir şehir plancısı ve bir

projesi doğrultusunda restorasyonu tamamlanarak, iskânı verilen

inşaat mühendisinden oluşan Koruma Uygulama Denetim Bürosu

Tophane Mahallesi 409 ada 2 parselde yer alan kültür varlığı yapı

tarafından 2014 yılı içinde 81 adet rapor düzenlenmiş olup bunların
ayrıntılı dökümü aşağıda çıkarılmıştır:


Vatandaştan gelen ve değerlendirilmesi için Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilen;
•

Rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile uygulama detay

projeleri ve bunlara ait teknik raporların onayı ile ilgili 22 adet,
•

Restorasyon tadilatı, rekonstrüksiyon projeleri ve ek teknik

rapor onayı ile ilgili 13 adet,
•

Tescilli taşınmazların parsel, koruma alanı, tescil ﬁşi ve

tapularındaki sorunlar ile izinsiz uygulamalar hakkında 3 adet,
•

Sit alanlarında ve tescilli yapıların koruma alanlarında yapılmak

istenilen ifraz-tevhit-yola terk işlemleri ile plan tadilatı ve tapu
işlemleri ile ilgili 3 adet,
•










Anıt ağaçlar ile ilgili 1 adet
Belediyemizin kültür varlıkları ile bunların koruma alanları
ve sit alanlarında yapacağı düzenleme ve uygulamaların,
Antalya Koruma Kurulu'nda değerlendirilmesi için 3 adet,
KUDEB tarafından alan incelemesi esnasında veya
şikâyet üzerine tespiti yapılan, KUDEB yönetmeliğinin 7.
maddesine göre aykırı uygulamalar ve tehlike arz eden
kültür varlıkları ile ilgili 8 adet,
Yangın geçiren tescilli kültür varlığı yapıların durumunun
Antalya Koruma Kurulu'nda değerlendirilmesi ile ilgili
olarak 3 adet,
Değerlendirilen vatandaş dilekçelerine cevap olarak 4
adet,
Resmi kurumlardan gelen çeşitli yazıların gereği için 17
adet,
Vatandaşların iskân talebi ile ilgili 4 adet rapor olmak
üzere toplam 81 adet rapor tanzim edilmiştir.

KUDEB TARAFINDAN 2014 YILINDA İSKÂNI VERİLEN
TESCİLLİ YAPILAR
KUDEB denetiminde, Antalya Koruma Kurulu tarafından onaylı
projesi doğrultusunda restorasyonu tamamlanarak, iskânı verilen
Tophane Mahallesi 409 ada 25 parselde yer alan düzenleme gelecek
yapı
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz sınırları içerisinde kalan yerlerde yapılacak planlar ile
inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları kapsayan 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların;
plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşmasını sağlamaktır.
İmar Kanunu'nun amacının gerçekleşmesini sağlayacak en önemli
yaptırımlar, kanunun 32. ve 42. maddelerinde yer almıştır. İmar
Kanunu'nun 32. maddesinde; ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı
olarak başlanan yapılar hakkında yapılacak işlemler, 42. maddesinde
de ceza hükümleri düzenlenmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde

YAPI DENETİM İŞLEMLERİ:
3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim
Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde; ilgili
kanun ve yö-netmeliklere uygun olarak;
 Yapı denetim ﬁrmalarının hak ediş raporlarının onaylanması,
 Yapı denetim ﬁrmaları tarafından düzenlenen seviye tespit
tutanağının onaylanması,
 İş bitirme tutanağının onaylanması işlemleri yapılmaktadır.

ÖN İSKÂN:
Ön İskân Birimi'ne vatandaşlar tarafından yapılan başvurular
doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 60 tane Ön İskân verilmiştir.

yapılan yapıların imar planı ve hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırılması için çalışılmaktadır. İmar Planına uygun olarak alınan

KAT VİZESİ:

ruhsat ve eklerine uygun olarak inşaat tamamlandığı sürece İmar

Kat Vizesi Birimine vatandaşlar tarafından yapılan başvurular doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 8 tane Kat Vizesi verilmiştir.

Kanunu'nun 32. maddesine göre işlem yapılmamaktadır. Ruhsat
alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı
yapıldığının gerek belediyemizce gerekse vatandaşın ihbarı

GELEN – GİDEN EVRAK:


sonucunda tespiti halinde inşaatın o hali tespit edilerek, yapı durdurma
tutanağı tanzim edilip inşaat mühürlenmektedir. Yapılmış olan bu
tespit sonucunda amaç ne ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız
yapı nedeniyle kişilere para cezası vermek ne de bu yapının
yıkılmasını sağlamaktır. Bu işlemdeki temel amaç, kişinin, hukuka
aykırı faaliyetini sonlandırmak, gerekirse menetmek ve böylece imar
mevzuatına uygun yapı yapılmasını sağlamaktır. Ruhsatsız olduğu
tespit edilen yapılarla birlikte ruhsatlı olup, ruhsat ve eklerine aykırılığı
tespit edilip yapı durdurma tutanağı düzenlenerek mühürlenmiş olan
yapılar Belediye Encümeni'ne havale edilmektedir. Belediye
Encümeni'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereği yıkım
kararı ve ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi kararı
alınmaktadır.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereği ise para
cezası verilmektedir. Yıkım kararı işlemlerinin yapılması için yıkım
kararı alınan dosyalar Fen İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
Ayrıca 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi gereği imar
kirliliğine yol açmaktan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmaktadır. Mühürlenmiş olan inşaatlarda, inşaat
faaliyetlerine devam edildiğinin tespit edilmesi halinde mühür fekki
tutanağı tanzim edilmektedir. Mühür Fekki oluşmuş olan inşaatlar ile
ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 203. maddesi gereği ayrıca
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca
vatandaşların yapmış olduğu ihbarlar da değerlendirilerek
sonuçlandırılmaktadır.

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
- Müdürlüğümüzce 2014 yılı içerisinde
164 tane Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir
 163 tane Tutanak Encümen'e havale edilerek yıkım kararı
alınmıştır.
 1 tane inşaatta, alınan Encümen Kararı gereği yıkım işlemi
yapılmıştır.
 157 inşaat hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmuştur.


YIKIM İHALESİ:
Kapanan Belde Belediyeleri ve Alanya Belediyesi'nce 3194
sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca tespitleri
yapılan ve Encümence yıkım kararları alınan ( 2014 yılı ve öncesine
ait 149.756,69 m2'lik ) yapılarla ilgili yıkım ihalesi çalışmaları devam
etmektedir.
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Müdürlüğümüze; Kurum İçi, Kurum Dışı ve
Vatandaşlardan olmak üzere toplam 2676 evrak gelmiş
olup kayıt altına alınmıştır.
Müdürlüğümüzce; Kurum İçi, Kurum Dışı ve Vatandaşlara
olmak üzere toplam 1570 evrak gönderilerek kayıt altına
alınmıştır.

T.C.
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize ait tüm mahallelerde 2014 yılı boyunca temizlik
hizmetleri aksatılmadan yapılmış, çöpler bütün mahallelerde günlük
olarak toplanmıştır. Cadde, sokak ve meydanların temizliği bütün gün
boyunca sürdürülmüş, mahallelerimize kurulan pazaryerlerinin
temizliği de yıl boyunca düzenli olarak yapılmıştır.

Alanya'nın merkezinden toplanan çöp miktarı yıllık olarak
değişiklik göstermektedir. Şehir merkezi ve mahallelerimizde hizmet
verilmeyen hiçbir nokta kalmamış bu nedenle şehrin temizliğine ve
görüntüsüne katkıda bulunulmuştur.

CADDE, SOKAK VE MEYDAN TEMİZLİĞİ
Müdürlüğümüzde görevli 65 süpürge görevlisi 6 adet süpürge
aracı ile şehrin cadde ve sokakları düzenli olarak süpürülmüştür.

Kentimizin temizliği ve düzeni için personellerimiz görevlerini
özverili ve eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Temizlik hizmetleri,
birimimizdeki görevli ekiplerce 7/24 kesintisiz yapılmaktadır.

EVSEL ATIKLARIN (ÇÖP) TOPLANMASI

Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan apartmanlar,
müstakil konutlar, işyerleri ve dükkânlar, resmi kurumlar, okullar,
hastaneler, sağlık ocakları, turistik tesisler (otel, apart otel, pansiyon,
tatil sitesi vb.), sahildeki gezinti tekneleri, yatlar, gemiler, sahil büfeleri,
caddeler, sokaklar ve meydanlardaki konteynırlardan çöpler araçlarla
düzenli olarak toplanmıştır.
Şehirde toplanan evsel atıklar Alanya'nın kuzeyinde, Mahmutseydi Mahallesi sınırları içinde bulunan Yumru Tepesi'ndeki Düzenli
Depolama Alanına taşınmaktadır.
2014 yılında Alanya merkezden kış aylarında günlük toplanan
çöp miktarı ve yaz aylarında günlük toplanan çöp miktarı sezona göre
değişiklik göstermektedir.
Mobil Araç Takip Sistemi ile birimimizdeki araçların gün
içerisindeki faaliyetleri izlenmekte ve böylelikle günlük çalışma
raporlarının dökümü yapılabilmektedir. Yıl içerisindeki tüm hareketler
program içerisinde kayıt edilmektedir.
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Belediyemiz sınırları içerisinde Yeşilöz, Demirtaş, Kargıcak,
Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Cikcilli, Çıplaklı, Cumhuriyet,
Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe, Fığla, Şekerhane, Kadıpaşa,
Saray, Kızlarpınarı, Dinek, Çarşı, Tophane, Hisariçi, Dinek, Sugözü,
Tepe, Bektaş, Mahmutseydi, Türktaş, Konaklı, Payallar, Türkler,
Avsallar, Okurcalar, İncekum, Güzelbağ, Emişbeleni Mahalleleri
düzenli olarak temizlenmiştir.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ TEMİZLİĞİ
Kurban Bayramı'nda, kurban kesim yerlerinde oluşan atıklar
bayram boyunca görevlendirilen ekiplerce toplanmıştır. Kurban satış
yerlerinin temizliği, bayram sırasında ve sonrasında arazinin
boşaltılmasını müteakip yapılmıştır.

MEZBAHA ATIKLARININ TOPLANMASI
Mezbahada kesim sonrası oluşan atıklar mezbaha atık
konteynırında biriktirilerek mezbaha aracı ile taşınmıştır.

BUDANTI VE MOLOZ ATIKLARININ TOPLANMASI
Bütün mahallelerimizde konutlarda ve işyerlerinde yapılan yıkım

PAZARYERİ TEMİZLİĞİ
Mahmutlar Mahallesi'nde salı ve cumartesi, Alanya'nın içinde ise
haftanın üç günü semt pazarları kurulmaktadır. Bu pazarlar salı günleri
Halk Pazarı yanında (Salı Pazarı), cuma günleri düğün salonu
çevresinde (Cuma Pazarı) , pazar günleri Hacet Mahallesi'nde (Pazar
Pazarı) halkımıza Konaklı Pazarı çarşamba ve cumartesi, Türkler
pazar günü, Avsallar çarşamba günü, Okurcalar salı günü hizmet
vermektedir. Bu pazarlardan gün içerisindeki faaliyetler sonucu oluşan
çöpler pazarcı esnafının pazaryerinden ayrılmasının ardından
müdürlüğümüzce görevlendirilen temizlik ekipleri tarafından
temizlenmektedir.

ve tadilatlar nedeniyle oluşan moloz atıkları, eski eşya ve mobilya
atıkları, ağaç budama yapılması, çim biçme, ot ve çalıların toplanması
sonrası bırakılan bahçe atıkları, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden
gelen makbuzlar doğrultusunda, görevlendirdiğimiz ekiplerle damperli
açık araçla, moloz aracı ve moloz konteynırları ile şehrin çeşitli
noktalarından toplanmıştır.

SANAYİ SİTESİ TEMİZLİĞİ
Mahmutlar Sanayisi, Konaklı Sanayisi, Alanya Merkez Sanayisi
2014 yılı içinde düzenli olarak sanayi sitesinin tehlikeli atık sınıfına
girmeyen ve sıvı nitelikte olmayan çeşitli atıkları toplanmış ve Sanayi
bölgesindeki bütün sokaklar düzenli olarak temizlenmiştir.
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İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME
Günlük olarak müdürlüğümüze gelen telefonlardaki şikâyet ve
istekler kayıt altına alınmış ve ilgili araç yönlendirilerek gün
içerisinde atıkların alınması sağlanmıştır.

ÇÖP KONTEYNERİ TAMİR VE BAKIMI
Bütün mahallelerimizdeki apartmanlara ya da işyerlerine ait çöp
konteynırlarından yanmış, kırılmış, çatlamış olup kullanılmayacak
durumda olanlar tespit edilerek yenisi ile değiştirilmiştir.
Birimimizde görevli tamir-bakım personelleri tarafından

ALT GEÇİTLERİN TEMİZLİĞİ

çevreyolu kuzeyinde, kalede ve okullarda bulunan 800 lt'lik metal çöp

Periyodik olarak ilçemiz sınırları içerisindeki altgeçitlerin
temizliği yapılmıştır.

ve tekerlekleri kırılmış olanlar, değiştirilmiş; boya yapılması gerekli

konteynırlarından eskimiş, altı çürümüş olanların tamiratları yapılmış
olanların, boyaları yapılarak yenilenmiştir. Eğimli yollarda konteynırların sabitlenmesi için yol kenarında uygun yerler yapılmıştır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BİLGİSİ
2014 yılı içinde 30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben Alanya kent ölçeğinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Alanya Merkez Şantiyesi,
Tosmur Şantiyesi, Mahmutlar Şantiyesi, Avsallar Şantiyesi ve Payallar Şantiyesi olmak üzere 5 adet şantiye birimi oluşumu sağlayarak
hizmetlerini sürdürmüştür. 2014 yılı boyunca söz konusu şantiye noktalarında görev yapan araç bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA BELEDİYESİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ
2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5491 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişikliklere ait Kanun, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 –
20814 R.G.), Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( 22.07.2005 – 25883 R.G.), Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği (24.06.2007 – 26562 R.G. ile değişik 24.08.2011 – 28035 R.G.), Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22.07.2007 – 25883 R.G.), vb.
atık yönetimine ilişkin yönetmelikler konu ile ilgili yapılması gereken çalışmalara oldukça önemli bir ivme kazandırmış olup, toplumun her
kesimindeki bireylere, kurum ve kuruluşlara yükümlülükler getirmiştir.
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Avrupa Birliği Çevre Direktifleri gereğince ilçemiz sınırları içerisinde katı
atıkların düzenli depolama işlemine tabi tutulacağı ve geri değerlendirilebilir atıkların sınıflandırılarak ülke ekonomisine tekrar geri
kazandırılacağı tesisleri bünyesinde barındıran “Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisi Düzenli Depolama Alanı ve Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayırma Tesisi” yapımı 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, 2008 yılı Şubat ayında işletmeye alınmıştır. Tesis işletmeye alındığı yıldan
itibaren aralıksız olarak verdiği hizmetlerine 2014 yılında da devam etmiştir. Bahse konu çalışmalar kapsamında 2014 yılında elde edilen veriler
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
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Aşağıda verilen tablo ve grafiklerde 2012 – 2013 – 2014 yıllarında tesiste bertaraf edilen evsel atık miktarlarına yer verilmiştir.
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AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI
24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile değişik
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince ilçe belediyeleri
“Kaynağında Ayrı Toplama ve Geri Kazanım” sistemlerini kurmakla/kurdurmakla, tüketiciler ise ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktirerek
belediyenin kurduğu sistemlere bedelsiz vermekle yükümlü tutulmuştur. Proje kapsamında toplanan ambalaj atıkları Alanya Katı Atık Bertaraf
Tesisi içinde yer alan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde sınıflandırılmakta, her bir ürün pres makinesinde balyalanmakta ve lisanslı geri
dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. 2006 yılında başlatılan ayrı toplama çalışmalarına 2014 yılı itibariyle de devam edilmiştir.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesi kapsamında öncelikli olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde geri
kazanım projesi hane uygulamaları sırasında projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu bağlamda sorumlu kişilerin belirlenmesi amacıyla
mevcut olan “Apartman Yöneticiliği Bilgi Sistemi” nin yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması çalışmaları yapılmaktadır. Kayıt altına alınan
apartman yöneticisi sayısı 2014 yılsonunda 8200 rakamına ulaşmıştır.
Alanya Belediyesi tarafından uzun yıllardır yürütülmekte olan “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” çalışmalarına 6360
sayılı Kanun gereğince 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben Alanya Belediyesi sorumluluk alanına dâhil olan yeni
mahallelerde de başlanmıştır.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesi kapsamında öncelikli olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde geri
kazanım projesi hane uygulamaları sırasında projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu bağlamda sorumlu kişilerin belirlenmesi amacıyla
yeni mahallelerde “Apartman Yöneticiliği Bilgi Sistemi” nin oluşturulması ile ilgili olarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda Kestel,
Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Konaklı, Payallar ve Türkler Mahallelerinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 3391 apartmana
yöneticilerini seçmeleri hususunda tebliğ yapılmış olup, 1292 apartman konu ile ilgili olarak geri bildirim sağlamıştır.
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Proje kapsamında kayıt altına alınan apartman yöneticileri/sorumluları ikamet ettikleri apartmanlar adına konu ile ilgili verilen eğitimin ardından
projenin yerel sorumlusu olarak kabul edilmektedirler. Belediye ile apartman arasında bir köprü oluşturması hedeflenen sorumluların aktif
katılımları projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Seçilen yöneticiler/sorumlular için düzenlenecek
olan eğitimler sırasında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik detaylı bilgiler verilecek olup, proje ile ilgili olarak hazırlanan
eğitim dokümanlarının apartmanlara teslimi ile projenin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında “Toplama – Taşıma Günleri” her bir mahalle ve apartman için ayrı ayrı belirlenerek, yöneticilere gün bildirimlerinin yapılması
çalışmalarına 2010 yılı itibariyle başlanmış olup, 2014 yılında apartmanlardan ambalaj atıkları belirlenen günlerde toplanmıştır. Bu sistematik
yapıya geçiş ile proje verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.
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30.03.2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben 6360 sayılı Kanun gereğince Alanya Belediyesi'ne bağlanan yeni mahallelerde de
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Alanya Belediyesi'ne bağlanan doğu ve batı mahallelerde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan ve Alanya Bölgesinde faaliyet gösteren Zortaş Geri Dönüşüm ve Alanya Geri Dönüşüm
firmalarıyla protokol yapılmıştır. Söz konusu firmalar tarafından toplanan ambalaj atıkları miktarları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

ALANYA 2014 KATI ATIK KARAKTERİZASYONU ÇALIŞMALARI
Entegre atık yönetimi sistemi içerisinde atıkların bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınan en önemli veri atık
karakterizasyon çalışması sonuçlarıdır. Yapılan analiz sonuçları ile düzenli depolama sistemi dışındaki bertaraf yöntemlerinin seçimi
yapılmaktadır. Bahse konu çalışma karışık atıkların içerisinde bulunan madde oranları yöntem tespitinde belirleyici olmaktadır.
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Bu bağlamda idare bünyesinde atık yönetimi hususunda yapılan çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2010/7
Genelgesi “Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu” kılavuzu içeriğiyle belirlenen 2014 yılı Alanya Belediyesi Katı Atık Karakterizasyonu
tablolarda sunulmuştur.
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ALANYA BELEDİYESİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI VE AMBALAJ ATIKLARI
TOPLAMA AYIRMA TESİSİ İŞLETME İHALESİ
Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisi Düzenli Depolama Sahası ve Ambalaj
Atıkları Toplama Ayırma Tesisi İşletilmesi Hizmeti işi ihalesi
30.09.2013 tarihinde 12 ay süreyle birim fiyat esaslı işletme ihalesi
hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Tesisin ihalesi 1 sene süreli olarak
yapılmış olup, Katı Atık Bertaraf Tesisi Düzenli Depolama Sahasının
ve Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisinin İşletilmesi Hizmetleri
yüklenici firmaya verilmiştir. 30.10.2013 tarihinde yüklenici firma ile
sözleşme yapılmış olup, 01.11.2013 tarihi itibari ile işyeri teslimi
yapılarak bahse konu tesislerde, atıkların bertaraf ve geri kazanım
işleri yüklenici firma Aksal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından
yapılmıştır.
6360 Sayılı “ On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Geçici 1. Maddesinin (8).
Fıkrasında “Bu kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce
yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım,
her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü
taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine
yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.”
Maddesi gereğince büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe
belediyelerinin yürüttükleri iş bu hizmetler 6360 sayılı yasa gereği, ilk
Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben (30.03.2014) büyükşehir
belediyelerinin yükümlülüğüne geçmiştir.
Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesi, Yumru Tepesi'nde bulunan
Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisinin Alanya Belediyesi tarafından
yapılan 2013/120196 İhale Kayıt Numaralı “ Katı Atık Bertaraf Tesisi
Düzenli Depolama Sahası ve Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi
İşletilmesi Hizmeti İşi” ihale iş bitim tarihi olan 31.10.2014 tarihine
kadar yüklenici firma Aksal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tesis, 6360 Sayılı yasa gereğince
01.11.2014 tarihinden itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atık Yönetimi ve
İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. 6360 sayılı Kanun
gereğince Alanya Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili yetki ve
yükümlülükler 01.11.2014 tarihi itibari ile Antalya Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğuna geçmiştir.

CAM AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI
TOPLANMASI PROJESİ
Camı oluşturan hammaddelerin çıkarılması doğal kaynakların
tüketimine ve üretim esnasında kullanılan enerji, su ve oluşturulan
kirlilik çevreye zarar vermektedir. Doğal kaynakların tükendiği ve
çevre kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, tüm ambalaj
atıkları gibi atık camların geri kazanımı da oldukça büyük önem arz
etmektedir. Cam ambalaj atıklarının geri kazanımının ayrı olarak
yapılmasının tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de atık
camdan yeni ürün eldesinin daha ekonomik olmasıdır.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” gereğince kâğıt, karton, cam, metal, plastik vb. ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve
geri kazanılması ile ilgili olarak çalışmalar ilçemizde aralıksız olarak
sürdürülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında cam ambalaj atıklarının
ALANYA BELEDİYESİ KATI ATIK BERTARAF
toplanması,
taşınması ve geri kazanılması ile ilgili yürütülen
TESİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
çalışmaların
daha
verimli ve ekonomiye katkı değerinin daha yüksek
İLE PERSONEL SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
olması amacıyla şehrin belirlenen noktalarına “Atık Cam
Alanya Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde bulunan Düzenli
Kumbaraları” yerleştirilmiştir.
Depolama Alanı ve Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde çalışan
Bu bağlamda ilçemizde yürütülmekte olan “Ambalaj Atıklarının
yüklenici firma çalışanlarına 2014 yılı içerisinde (30.06.2012 R.G
Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” ni de destekleyen “Atık
tarih ve 28339 R.G.Sayılı) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Camların Atık Cam Kumbaralarıyla Toplanması Faaliyeti” 48
Gereği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSG) tarafından İş Sağlığı ve
noktada başlamıştır. Projenin hayata geçirilmesinde Çevre ve
Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. İşyerindeki sağlık riskleri ve iş
Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış Özen Cam Geri
güvenliği riskleri çalışan tüm personele anlatılmıştır. Tesiste alınması
Dönüşüm Kazanım ve İnş. San. Ltd. Şti. ile işbirliği yapılmış olup, atık
gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri anlatılmış olup, Tesis İşyeri
cam kumbaralarında biriken cam atıklarının toplanması, taşınması ve
Risk Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur. Personellerin periyodik
geri kazanılması iş ve işlemleri yetkili firma tarafından yapılmıştır.
sağlık kontrolleri yapılmıştır.
2014 yılı içinde toplam belirlenen noktalarda atık cam kumbarası
marifetiyle toplam 209640 kg cam ambalaj atığı toplanmıştır.
www.alanya.bel.tr
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Projeye esas olmak üzere belirlenen atık cam kumbaralarına ait konum bilgileri tabloda listelenmiştir.
AMBALAJ ATIKLARININ SAHİL BÜFELERİNDEN
AYRI TOPLANMASI
2006 yılından bu yana ilçe genelinde ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı toplanmasına yönelik pek çok çalışma hayata geçirilmiş olup,
2011 yılı itibariyle henüz çalışma başlatılmayan atık üreticilerine
yönelik yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu bağlamda özellikle yaz
aylarında yoğun ambalaj atığının çıktığı 39 adet sahil büfesi (22 adet
Batı Sahili Büfesi – 17 adet Doğu Sahili Büfesi) projeye dâhil edilmiştir.
Bahse konu noktalar için idaremiz tarafından belirlenen özelliklerde
toplama ekipmanın temini ALTİD tarafından yapılarak, sahil büfelerine
yerleştirilmiştir. 2014 yılında toplam 39 adet sahil büfesinden ambalaj
atıkları plaj ve büfelerin faaliyette olduğu turizm sezonunda günlük
olarak toplanmıştır.

AMBALAJ ATIKLARININ TEKNELERDEN
AYRI TOPLANMASI
Kaynağında ayrı toplama çalışmaları kapsamında öncelikli olarak
konutlardan başlayan uygulama sonrasında, diğer belirlenen
uygulama noktalarında olduğu gibi yaz sezonu boyunca faaliyet
gösteren gezi teknelerinde de çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu
bağlamda bu tekneler günlük faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
ambalaj atıklarını tekne içinde ayrı bir noktada biriktirmek ve o
güzergâhta akşam çalışan ambalaj atığı toplama ekibine teslim
etmekle yükümlüdürler. Bahse konu proje kapsamında 2014 yaz
sezonunda toplam 66 adet gezi teknesi ambalaj atıklarını karışık
çöpten ayrı toplayarak ekiplerimize teslim etmişlerdir.

AMBALAJ ATIKLARININ İŞLETMELERDEN
(İSKELE BÖLGESİ) AYRI TOPLANMASI
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmaları kapsamında
ilçemizde yoğun ambalaj atığının İskele Bölgesinde faaliyet gösteren
restaurant, bar ve discolar gibi eğlence mekânlarından çıktığı tespit
edilmiştir. Bu bağlamda 2014 yılında da toplam 95 adet işletmeye
ulaşılmış ve toplanan ambalaj atığı miktarı arttırılmıştır.

200

www.alanya.bel.tr

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ İÇİN
LİSANS ALINMASI
24.08.2011 Tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” Madde
8.(2) a. gereğince “… belediyeler Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı
toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi
kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre
lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla, görevlidir.” hükmüne
yer verilmiştir.
Belediyeler bu görevi yönetmeliğin 24. Maddesi (2) Belediyeler;
a.fıkrası gereği, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama-ayırma
faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı çevre lisanslı/geçici
faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleştirir.
2014 yılında Alanya Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde
bulunan “Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi” için lisans
başvuru işlemleri için çalışmalara başlanmış gerekli evraklar
hazırlanarak bakanlığa sunulmuştur. Tesiste lisans alınması için
yapılması gereken fiziki şartlar yerine getirilmiş ve ihale kapsamında
Ambalaj Toplama Ayırma Tesisi İşletmesini alan yüklenici firma Aksal
İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerinden 23.05.2014 tarihinde
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi'ne Geçici Faaliyet Belgesi
alınmıştır.

ATIK PİLLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI
PROJESİ
31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
kapsamında ilçe genelinde de kullanılmış atık pillerin kaynağında
ayrı toplanmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında da devam
edilmiştir.
Bu proje kapsamında 2007 yılından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP)” ile yürütülen ortak çalışmalara devam edilmiştir.
Okullarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mahalle
muhtarlıklarında ve çeşitli iş yerlerinde başlatılması planlanan
uygulama gereği, kullanılmış atık pillerin TAP tarafından temin edilen
kırmızı kutu ve konteynerlerde biriktirilmektedir. İmzalanan protokole
göre tespit edilen noktalarda atık pillerin toplama ve taşıma işlemleri
belediyenin sorumluluğunda olup, atıkların alınması ve geri
değerlendirilmesi işlemleri TAP sorumluluğundadır.
2014 yıl sonu itibariyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe
genelinde uygulamaya geçen yerlerden toplanarak Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne 1107 kg atık pil gönderilmiştir.

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
14.03.2005 tarih ve 25755 Resmi Gazete Sayılı “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” gereği 2014 yılı içerisinde Alanya Belediyesi
Tamir ve Bakım Atölyesinde yapılan araç tamir ve bakım çalışmaları
sonucu oluşan atık motor ve şanzıman yağları, AY- 41- 03/13 lisans
no'lu PETDER Petrol Sanayi Derneği ile yapılan sözleşme ile toplam
6250 lt. atık yağ ulusal atık taşıma formları (UATF) düzenlenerek
PETDER'e teslim edilmiştir. 2014 yılı Atık Motor ve Şanzıman yağları
tehlikeli atık bertaraf Lisanslı (951 Lisans nolu) SAR-PET tesislerinde
bertarafı sağlanmıştır. 2014 yılında Alanya Belediyesi Tamir ve Bakım
Atölyesinde araç tamir ve bakım çalışmaları sonucu oluşan 605 kg atık
filtre, 26 kg kontamine olmuş atık ambalaj malzeme ve 20 kg boş
basınçlı sprey kutusu tehlikeli atık kapsamında Tehlikeli atık taşıma
ve bertaraf (taşıma lisansı: 41TA10/25-11 bertaraf lisansı: 131 nolu)
CHIMIREC AVRASYA End. Atık San. Ve Tic. Ltd. Şti. yapılan sözleşme
ile ulusal atık taşıma formları düzenlenerek firma yetkililerine teslimi
yapılmıştır. 2014 yılına ait tehlikeli atık beyan işlemleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nın internet online çevre bilgi sistemi üzerinden
yapılmıştır.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI
TOPLANMASI PROJESİ
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
gereğince 2007 yılında ilçe genelinde çalışmalara başlanmıştır. Bu
yönetmelik ile belediyemiz, ilçemiz sınırları içerisinde yetki sahamızda
bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve
yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde
gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların
kanalizasyona dökülmesini önlemek, sınırlarımız dâhilinde 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,
sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla ilgili
hususlarda gerekli tedbirleri almakla yetkilendirilmiştir.
Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları
kapsamında ilçemizde sadece 2014 yılı içerisinde yaklaşık 238731
litre bitkisel atık yağ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
lisanslandırılmış geri kazanım firmaları tarafından toplanmıştır.

www.alanya.bel.tr
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2014 Nisan ayından geçerli olmak üzere Belediyemiz tarafından
Çevresel Etki Değerlendirilmesine ait ilgilisi Bakanlık tarafından
görüşümüze başvurulan projeler aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda
bilgilerine yer verilen projelerin ÇED Başvuru Dosyasına ve ÇED
dosyası ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince kurumumuzun
görüşü verilmiştir.
•

•

2014 YILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)
RAPORLARINA ESAS VERİLEN KURUM GÖRÜŞLERİ
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilmesi planlanan
projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak
önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve
kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir. 2014 Yılı
boyunca Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. Maddesi
gereğince ÇED sürecine tabi olan işletmelere kurum görüşleri
verilmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Mülga 03.10.2013 tarih
ve 28784 R.G.) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ilgili hükümleri
gereğince Alanya İlçe sınırları içinde söz konusu Çevresel Etki
Değerlendirmesi 'ne tabi olan projelerin idare adına mevzuat
hükümlerine uygun olarak incelenmesi ve raporlanarak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü'ne görüş olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Söz konusu çalışmalar kapsamında ÇED sürecine tabi projeler
çevresel açıdan incelenmekte ve rapor haline getirilmiş olup, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
06.12.2014 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve
Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un ilgili
hükümleri gereğince 16 belde belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılmış
aynı isim adı altında mahalle statüsünde merkez belediyeye
bağlanmıştır. Bu bağlamda Alanya Belediyesi ilçe genelinde tek
belediye statüsünde yer almıştır. ÇED raporları da Nisan 2014
tarihinden itibaren şüphesiz tüm ilçe genelinde Kurumumuzun
değerlendirilmesi kapsamında yer almıştır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında 2014 Nisan
ayından başlamak üzere görüş verilmek üzere Kurumumuza Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 adet başvuru dosyası
gönderilmiştir. Başvuru dosyaları Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünü ilgilendiren konular kapsamında inceleme ve
değerlendirmeye tabii tutularak görüş verilmiş ve ilgisi kurumlar
tarafından verilen görüşlerin neticesinde bakanlıkça değerlendirilmesinin sonucunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme
Dosyaları ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince tarafımızdan
incelenerek ilgili dosyalarda tespit edilen durumlar ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Çevresel Etki
Değerlendirme Dosyalarına istenen görüşler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İDK (İzleme Denetleme Komisyon) toplantılarında
Kurumumuz tarafından görüş verilmek üzere katılımı sağlanmıştır.
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Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi mevkiinde O27-C4
pafta, 154 ada, 5 ve 6 numaralı parseller üzerinde 76.493,12
m2'lik alanda Aytur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'ne ait “Turizm
Konaklama Tesisi Kapasite Artışı”na ait (Eftalia Marine
Otel Kapasite Artışı).
Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi mevkiinde O27C4 pafta, 154 ada, 5 ve 6 numaralı parseller üzerinde
76.493,12 m2'lik alanda Aytur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'in
“Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışına ait (Eftalia
Marine Otel Kapasite Artışı”
Antalya İli Alanya İlçesi Demirtaş Belediyesi, Uğrak Köyü
Mevkii'nde Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş tarafından
yapılması planlanan “Dolfen” projesi.

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ
Endüstriyel Atıkların Kontrolü Tebliği kapsamına giren atıklar
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “PCB ve PCT'li Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” ve “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı
Tebliği” hükümleri gereğince değerlendirilmektedir. Standart dışı
ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, dökülmüş,
niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler
(kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya
da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları),
kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans
gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel
proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile
kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları,
kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve
benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları,
madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle
kontamine olmuş yağlar), ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak
getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı
ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme
çalışmalarından doğan maddeler, tehlikeli atık olarak
değerlenmektedir.
İlgili yönetmelik gereğince Bakanlığın, Mülki amirlerin, mahalli
idarelerin görevleri yeniden belirlenmiş, atık üreticileri ile bertaraf
edenlerin yükümlülükleri yeniden gözden geçirilerek revize edilmiştir.
Tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin yükümlülük ve sorumluluklar
Kirleten Öder prensibinden hareketle Atık Üreticisine verilmiştir.
Aynı zamanda atık üreticileri ürettikleri atıklara ilişkin miktar ve nitelik
gibi bilgileri faaliyetleri doğrultusunda atık listesinde yer alan kodları
kullanarak kayıt altına almak ve beyan etmekle yükümlüdür. Atığın
(M) muhtemelen tehlikeli olması durumunda da Atık Üreticisi atığının
tehlikeli olmadığını belgelemekle yükümlüdür. Oluşturdukları
atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza
düşürecek şekilde toplanması, saha içinde geçici depolanması,
taşınması ve bertarafını sağlamakla ve üç yıllık yönetim planı
oluşturmakla yükümlüdür.
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
gereğince Alanya kent merkezinde faaliyet gösteren tüm turistik
tesisler, faaliyetlerinden kaynaklı açığa çıkan endüstriyel nitelikli
atıklarının (tehlikeli ve tehlikesiz atık) yönetimine ait “Endüstriyel Atık
Yönetim Planı” nın hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
onayına sunulması hususunda bilgilendirilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Söz konu yönetim planında işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklı
atıkların lisanslı firmalar tarafından teslim alınması, atık
sözleşmelerinin yapılması, atık kodları ve atık bertaraf usulleri
hususunda bilgilendirme yapılması istenmiştir. Alanya ilçe
merkezinde bulunan endüstriyel atık üreticileri endüstriyel atık
yönetim planı ve tehlikeli atıkların bertarafı hususunda 2014 Şubat
ayında bilgilendirilmiştir. Söz konusu çalışmalar kapsamında toplam
42 adet işletme endüstriyel atık yönetim planını hazırlayarak Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bilgisine sunmuş olup, endüstriyel
atık sözleşmelerini imzalamışlardır. İş bu çalışmaların devamlılığı
2015 yılında da sağlanacaktır.
Söz konusu atık türlerine ait çalışmalara 2015 yılında Merkez, Doğu
ve Batı Birimlerde ivedilik ile başlatılacak olup, lisanslı atık
toplayıcıları ile sözleşmesinin yapılması konusunda atık üreticileri
bilgilendirilerek atıkların Bakanlık lisanslı firmalar tarafından
toplatılması ve ve lisans verilmiş tesislere gönderilerek bertaraf
edilerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanacaktır.
Ambalaj atıklarının hanelerden toplanması çalışması için yapılan
çalışmalarla birlikte “Apartman Yöneticiliği Bilgi Sistemi” ile yönetici
kişilere evlerden kaynaklı tehlikeli atıkların cinsleri, ayrı toplanması ve
kontamine olmasının en aza indirilmesi v.b alınması gereken
önlemler ve yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme
toplantıları düzenleyerek hane düzeyinde çalışmalar yapılması
planlanmaktadır. Uygulama Alanya ilçesi genelinde yapılacaktır.
Veriler istatistiksel alınacak olup, sayısal ortamda ulaşılması
planlanan hanelerdeki başarı oranı tespit edilecektir. Uygulamanın
lisanslı toplama- taşıma firmaları ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.

ALANYA BELEDİYESİ ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI
Alanya Belediyesi sorumluluk alanının kapsayacak şekilde Mülga
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 21.05.2010
tarih ve 8578 sayılı 2010/9 nolu Genelgesi ve ilgili mevzuat hükümleri
dikkate alınarak “Alanya Belediyesi Entegre Atık Yönetim Planı”
hazırlanmıştır. İş bu yönetim planı Alanya Belediyesi Meclisi oluruna
sunulacak olup, sonrasında onaylanarak yürürlüğe girmesi amacıyla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulacaktır.

DENİZ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ ALANINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR
MAVİ KART UYGULAMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05 Ağustos 2011 tarih ve 2428 sayılı
Mavi Kart Uygulama Genelgesi yenilenerek 26 Eylül 2013 tarih ve
31792 sayılı Mavi Kart Uygulama Genelgesi olarak daha kapsamlı bir
hale getirilmiştir. Bu genelgeye istinaden Alanya Balıkçı Barınağına 2
adet Mavi Kart Atık Su Sayacı 12.06.2013 tarihinde faaliyetine
başlamış olup, Bakanlığımızın sitesine online olarak teknenin atık
suyunu vermeye başladığı anda sistemde gözükmekte olup, kayıt
altına alınmaktadır.

2014 yılı süresince 24 adet tekneyi daha Mavi Kart Uygulamasına
geçirmiş olup, gerekli bilgiler teknelerin Mavi Kart sistemine
işlenmiştir.
www.alanya.bel.tr
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MAVİ BAYRAK

Teknelerden ve motorlu deniz araçlarından çıkan atık madeni yağlar
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisans Belgesi
verilen ana mendirek üzerinde bulunan ALİDAŞ ve Alanya
Belediyesinin ortak Atık Kabul Tesisine teslim edilmiştir.
Mavi Kart Atık Alım İstasyonlarında meydana gelen arızalar ile ilgili
olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, bilişim bölümü ile ilgili konular
hakkında Yoroca Bilişim Hizmetleri ve mühendislik bölümü ile ilgili
konular hakkında Erdem Mühendislik ile irtibat sağlanmış olup,
gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından istenilen Mavi Kart Atık Alım
istasyonlarının Koordinat Bilgileri Alanya Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili kuruma iletilmiştir.
2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Mavi
Kart Sistemi Uygulamaları” ile deniz kirliliğinin önlenmesi ve doğal
hayatın korunması amacıyla yürütülen faaliyetler ve gösterilen
hassasiyet dikkate alınarak Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü adına düzenlenen “Teşekkür Plaketi” Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetim Şube
Müdür Vekili Sezer KAYA tarafından konu ile ilgili çalışma yapan
müdürlük personeline sunulmuştur.
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Alanya Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin sorumluluğunda
olan Kleopatra Doğu Halk Plajı, Kleopatra Batı Halk Plajı, Damlataş
Halk Plajı ve Keykubat Halk Plajı olmak üzere 4 adet Mavi Bayraklı
Halk Plajı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Alanya Belediyesi
sınırları içerisinde yer alan 70 km. sahil bandında toplamda 43
numune noktasında plaj bazında 63 Mavi Bayrak ve bir tane
marina bulunmaktadır. 2015 yılı için Mavi Bayrak Sözleşmesi
Belediye, Plaj İşletmecisi ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)
arasında, Mavi Bayrak kriterlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesi şeklinde kontrat imzalanmıştır. 2014 yılı için Mavi Bayrak
Başvurusunda bulunan işletmeciler, beyan ettikleri bilgilerin
geçerliliğini 2015 yılı içinde geçerli olmak üzere sözleşmeyi
imzalamışlardır.
Antalya Mavi Bayrak Koordinatörlüğüyle iletişime geçilerek 4 adet
eskimiş olan Mavi Bayrak Panosu yenilenmiş olup, estetik ve şık bir
görünüme kavuşması sağlanmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Mayıs ayında asılan Mavi Bayraklar yaz sezonu boyunca TURÇEV
(Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Antalya Şubesi tarafından denetlenmiş
olup, herhangi bir olumsuzluk tespiti yapılmamıştır. Ayrıca sezon
boyunca mavi bayrak kriterleri dikkate alınarak alınan numuneler
Alanya Halk Sağlığı Laboratuarı tarafından değerlendirilmiş olup,
numune sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bu
bağlamda sonuçlanan deniz suyu analizleri düzenli bir şekilde Mavi
Bayrak Panolarında sergilenmiştir.

Belediyesi tarafından resmi bilgilendirme yapılmıştır.

DENİZ, ÇEVRE, HİJYEN VE DENETİM KOMİSYONU

DENİZ, ÇEVRE, HİJYEN VE DENETİM KOMİSYONU

Suda Can Güvenliği yönünde 18.08.2014 tarih ve20481sayılı yazısı
ile yayınlanan 2014/1 sayılı Antalya Valiliği Genelgesine istinaden
24.08.2014 ve 6694 sayılı Alanya Kaymakamlığının yazısıyla Alanya
Turizm Danışma Bürosu Başkanlığında, Alanya Belediye Başkanlığı,
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Liman Başkanlığı olmak üzere
bir denetleme komisyonu oluşturulmuştur.
Komisyonun amacı; sahil ve iç sularında boğulma olaylarının ve
denizde olabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesi ve can
güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla başta sahil kesimleri olmak
üzere boğulma vakalarının sıklıkla yaşandığı veya yaşanması
muhtemel olan mahallerde alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi
ve yerinde çalışmaların yürütülmesi olarak belirlenmiştir. 2014 yılı
içerisinde sorumluluk alanı çerçevesinde 109 adet işletme ve sahil
büfelerinin plajlarında denetim yapılmıştır.

24.04.2014 Tarihinde Antalya ili genelinde deniz kirliliği ile ilgili alınan

Kurulmuş olan komisyon üyelerince; bütün sahil işletmelerinde ve
sahil büfelerinde yüzme alanlarının şamandıralar ile markalanması,
gümüş bröveli cankurtaran, cankurtaran kulesi, cankurtaranların asli
görevi dışında çalıştırılması, cankurtaran çalışma saatleri,
cankurtaran malzemeleri, ilk yardım malzemeleri, plaj güvenlik
flamaları, güvenlik kuralları belirten ikazlar (Türkçe-İngilizce-Rusça),
yüzme alanlarında su altı tüfeği zıpkın vb. aletlerin yasak olduğunun
belirtilmesi, cankurtaranların Türkiye Su Sporları Federasyonu can
kurtarma talimatında belirtilen kıyafette görev yapıp yapmadıkları gibi
hususlara bakılmış olup, Antalya Valiliği'nin almış olduğu genelgeye
istinaden yapılması gereken kurallar kendilerine tebliğ edilmiştir.

Ayrıca Alanya Kaymakamlığı'nın 27.10.2014 tarih ve 8106 sayılı
yazısına istinaden “Suda Boğulma Olayları hakkında kurulan İlçe
Denetleme Komisyonu” tarafından denetlenmiş olan 109
işletmenin komisyon tespit formları, 2015 sezonundan önce tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılacak gerekli
çalışmaların tamamlanması için 127 adet işletmeye Alanya

şikâyetlerin çözümüne yönelik Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü koordinasyonunda sorunların ve çözümlerin tespit
edilerek değerlendirildiği üst düzey katılımlı bir toplantı düzenlenmiş
olup, Alanya Belediyesi adına katılım sağlanmıştır.
Toplantı; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Kaymakamlığı,
(Kemer Belediye Başkanlığı), Kumluca Kaymakamlığı (Kumluca
Belediye Başkanlığı), Kaş Kaymakamlığı (Kaş Belediye Başkanlığı),
Alanya Kaymakamlığı (Alanya Belediye Başkanlığı), Antalya Liman
Başkanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Antalya Liman
Başkanlığı, Antalya Kaleiçi Marina Ulaşım A.Ş, Kemer Liman
Başkanlığı, Kaş Liman Başkanlığı, Kemer Türkiz Marina, Finike
Liman Başkanlığı, Alanya ALİDAŞ Liman İşletmesi, TÜRÇEV 'in
katılımları ile Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' ne ait toplantı
salonunda yapılmıştır.
Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup
Komutanlığının yaptıkları sunumlar eşliğinde sorunlar ve çözümleri
görüşülmüştür.
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“Wasteddin Atık Alım Teknesi” 2014 yılı yaz sezonunda da
faaliyetlerine Alanya Balıkçı Barınağı içi, Tersane önü, Kleopatra
Plajı, Damlataş Plajı ve Keykubat Plajlarında devam ederek, deniz
yüzeyi temizliği çalışmalarının devamlılığını sağlamıştır.

Günübirlik tura çıkan teknelerin gezi güzergâhları ile limandan çıkış,
duraklama, yemek molası ve limana giriş zamanlarında Deniz Zabıta
Teknesi marifetiyle herhangi bir deniz kirliliğine sebebiyet
vermemeleri için sürekli olarak denetlenmiştir.

Bunun yanında söz konusu teknenin ulaşamadığı noktalara
karadan ve denizden müdürlük ekipleri tarafından müdahale
edilmiştir.

Alanya Balıkçı Barınağı Ana Mendirek ve Tali Mendirekler üzerinde
bulunan tekne bakım onarım yerinde ve taşkıran aralarında denize
uçarak deniz kirliliğine sebebiyet verebilecek atıklar görevli ekipler
tarafından temizlenmiştir.

2014 Yılı boyunca 52 adet deniz kirliliği hususunda şikâyet alınmış
olup, bunun bir kısmına Deniz Zabıta Teknesi, bir kısmına da
ekipler tarafından karadan müdahale edilmiştir. Karasal kaynaklı
deniz kirliliği şikâyetlerinde gerekli tespitler yapılarak, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne
(ASAT) resmi bilgilendirme yapılmıştır.
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2014 Yaz sezonu boyunca Galip Dere Halk Plajı 3.Avrupa İşitme
Engelliler Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu, TVF Pro Beach Tour 2014 Plaj
Voleybolu, Uluslararası Lakros Turnuva tanıtımı ve benzeri hazırlık
maçları gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır.
Tüm bunların yanı sıra Akhan Mevkii Yat Limanı Marina yanında
bulunan plajda ve Tersane yanı Soğukkapı Plajında misafirlerimizin
güvenli bir ortamda denizden faydalanmaları amacıyla yüzme
alanlarına güvenlik şamandıraları çekilmiştir.

2014 Yılı boyunca 52 adet deniz kirliliği hususunda şikâyet alınmış
olup, bunun bir kısmına Deniz Zabıta Teknesi, bir kısmına da
ekipler tarafından karadan müdahale edilmiştir. Karasal kaynaklı
deniz kirliliği şikâyetlerinde gerekli tespitler yapılarak, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne
(ASAT) resmi bilgilendirme yapılmıştır.

GALİP DERE HALK PLAJI
2014 Yaz sezonu öncesinde Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan
iş makineleri yardımıyla Galip Dere Halk Plajı'nda kepçeyle
düzeltme çalışmaları yapılmıştır. Plajda yer alan duş alma yerleri,
yürüme yerleri ve soyunma kabinlerinin kontrolleri yapılarak
düzeltici faaliyetler gerçekleştirilerek, faydalanıcıların ücretsiz
şezlong hizmeti alması sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu halk plajı
yaz sezonu boyunca birçok spor faaliyetine ev sahipliği yapmıştır.

2014 yılı Alanya Deniz Hudut Kapısı Liman Çevre Sağlığı Denetim
Programı Toplantısı Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Alanya Kaymakamlığı, Toplum Sağlığı Merk. Sor. Tabibi,
İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü Alidaş Liman İşletmesi, Alanya
Marina İşletmesi ve Sahil Sağlık Denetleme. Merkez Tabipliği katılım
sağlamıştır. Toplantı esnasında müdürlük tarafından denetimi
yapılan Alanya ilçe sınırlarında faaliyet gösteren yat limanı
işletmelerine ait 6 aylık haşere ile mücadele hizmetleri bilgileri
dokümanlarla paylaşılmıştır.
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ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
VE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
Çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla 2872
sayılı Çevre Kanunu'nun 14 üncü maddesine istinaden hazırlanan
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDY)”
4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 4 Haziran 2010 tarihli Yönetmeliğin bazı maddeleri tadil
edilerek “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2011
tarihli ve 27917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına çevresel gürültü kapsamında yaşanan
şikâyetleri değerlendirme, planlı/plansız denetim gerçekleştirme, ihlal
durumunda idari yaptırım uygulama konularında 2872 Sayılı Çevre
Kanunu'nun 12 nci maddesi çerçevesinde 19.04.2011 tarih ve 34297 sayılı
olur yazısı ile Alanya Belediye Başkanlığı'na yetki devri yapılmıştır.
Bahse konu yetki devri gereğince, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları konusunda gerekli teknik eğitimi tamamlayan 4
yıllık fakülte mezunu A2 sertifikalı 2 personel ve yüksekokul mezunu A1 sertifikalı 1 uzman personel tarafından yıl boyunca gelen
şikâyetlerin değerlendirilmesi yapılarak, tespit edilen olumsuzluklar giderilmiştir. Çevre Denetim Ekibi tarafından yapılan rutin denetimler ve
gelen yazılı gürültü şikâyetleri doğrultusunda şikayet edilen adreslerde çoklu ölçümler gerçekleştirilmiş olup, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 24. Madde kriterlerine göre ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir. Sınır değerleri aşan işletmelere
tutanaklar tanzim edilerek, çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.
2014 yılı içerisinde gelen yazılı ve telefon ihbarlı gürültü şikâyetlerine ait tablolar ve sayısal veriler aşağıda verilmiştir.
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ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ HARİTALARININ HAZIRLANMASI

2014 yılı itibariyle canlı müzik izin belgesinin alınması ile ilgili
çalışmaların devamlılığı sağlanmıştır. İlçemizde bulunan eğlence
yerlerine, restoranlara ve otellere, “Çevresel Gürültü
Seviyesi
Değerlendirme Raporları işletmelerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
ölçüm yapmaya ve bu raporu hazırlamaya yetki verdiği akredite
laboratuarlar tarafından hazırlanmaktadır. “Canlı Müzik İzin Belgesi”
alması zorunlu olan işletmeler hazırlatılan raporlar ve müdürlüğümüzce
istenen diğer evraklarla birlikte başvurularını yapmaktadırlar. Teknik
raporları A1 tipi mühendislik akustiği sertifikalı uzman personellerimizce
incelenen işletmelerin daha sonra yerinde teknik rapora uygunlukları
denetlenmekte olup, yasal standartları sağladığı tespit edildiği takdirde
“Canlı Müzik İzin Belgesi” verilmektedir. Bu süreçte teknik raporları
uygun olmayan işletmelerin raporları iade edilmektedir. Yerinde yapılan
incelemede teknik raporunda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen
işletmelerin işyerlerini raporda beyan ettikleri şartlara uygun hale
getirmeleri sağlanmaktadır.

Alanya kent ölçeği Avrupa Birliği IPA 2009 Yılı Yatırım Programı
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot bölge
olarak seçilmiş olup, Haziran 2013 tarihinde başlayan ve Aralık
2015'te tamamlanacak olan “Çevresel Gürültü Direktifi İçin
Uygulama Kapasitesi Projesi” ile ilgili yürütülen çalışmalara taraf
olunmuştur. İş bu proje süreci Avrupa Birliğinden gelen uzman ekipler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve
çevresel gürültü hususunda görev yapan Alanya Belediyesi
personelleri tarafından koordineli olarak sürdürülmüştür. 2014 yılı için
projenin saha çalışmaları Alanya'da, Stratejik Gürültü Haritalama ve
Raporlama Eğitimleri bölümü ise Antalya ve Ankara'da
tamamlanmıştır.
Proje kapsamında Alanya kent ölçeğinde otel, restoran, disko ve bar
gibi gürültü yoğunluğunun bulunduğu bölgelerden seçilen noktalarda
anlık ve 24 saatlik ölçümler yapılarak, gürültü haritalaması için veri
hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Akabinde bu verilerin işlenmesi ve
gürültü haritası hazırlanması için gerekli teknik eğitim ve çalışmaların
2014 yılı iş termin planı uygulanmıştır.

Ekim 2014 tarih ve 1/214 sayılı Alanya Belediye Meclisi kararına
istinaden Canlı Müzik İzin Belgeleri her mali yılsonunda
yenilenmektedir. Çevre Denetim Ekibi tarafından her yıl yapılan
denetimlerle teknik raporlarında bulunan mevcut şartları taşıdığı tespit
edilen işletmelerin Canlı Müzik İzin Belgeleri yenilenmektedir. Mevcut
şartlarında ya da yapısal durumlarında değişiklik yapılan işletmelere
yeniden Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatılmak suretiyle
“Canlı Müzik İzin Belgesi” verilmektedir. Canlı Müzik İzin Belgesi
başvuruları ile ilgili 2014 yılı sayısal verileri aşağıdadır.

Çevresel Gürültü Ölçümlerinden Görüntüler

Çevresel Gürültü Haritalama Çalışmalarından Görüntüler
www.alanya.bel.tr

209

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
ÇOK HASSAS KULLANIM ALANLARIN REVİZYONU

•

Çok hassas kullanım alanları, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilgili Belediye
Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından,
gerektiğinde mahallinde yapılacak inceleme ile
belirleneceği,

•

Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence
yerlerinde canlı müzik yapılmasının yasak olduğu, bu
alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına
izin verilmeyeceği, mevcut açık ve yarı açık eğlence
yerlerinde, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği'nde eğlence yerleri için getirilen sınır
değerleri sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak 31
Aralık 2011 tarihine kadar fiziki olarak tamamen kapalı hale
getirileceği,

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
gereğince 2011 yılı içinde belediyenin sorumluluk sahasında kalan
alanda çok hassas ve hassas bölgeler belirlenmiş olup, söz konusu
bölgeler içinde kalan ve müzik yayını yaptığı tespit edilen işletmelerin
koordinatları Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Mahalli Çevre
Kurulundan geçirilmek üzere teslim edilmiştir.
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
içerisinde çok hassas kullanım alanları “Yataklı hizmet veren sağlık
kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı
bakım evleri gibi kullanımları” ifade etmektedir. 13.06.2011 tarih ve
B.18.0.ÇYG.0.02.03 – 010.06 – 54119 sayı ile Mülga Çevre ve Orman
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
“Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün
Kontrolü” konulu 2011 / 11 genelgesinde;
•

Çok hassas kullanımların (yataklı hizmet veren sağlık
kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk
ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımlar) mülki sınırlarından
itibaren 250 metreyi içine alacak şekilde belirlenen alanda
açık (tüm cepheleri ve üstü açık olan)ve yarı açık (en az bir
cephesi ve/veya üstü açık olan ) eğlence yerleri İl Mahalli
Çevre Kurulu Kararı ile 30 Haziran 2011 tarihine kadar
belirleneceği, İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan karar İl Çevre
ve Orman Müdürlükleri tarafından Bakanlığımıza, Belediye
Başkanlıklarına ve ilgili kurum kuruluşlara, Belediye
Başkanlıklarınca eğlence yeri sahiplerine duyurulacağı,

hükümlerine yer verilmiştir. İş bu hükümler gereğince 30 Mart 2014
Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben 6360 sayılı Kanun
gereğince Alanya Belediyesi'ne yeni bağlanan mahallelerde de aynı
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda Alanya
ilçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Alanya İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen
çalışmalar kapsamında 48 adet eğitim döneminde yatılı eğitim
kurumu ve 5 yataklı hizmet veren sağlık kurumu tespit edilmiştir.
Tespit çalışmaları tamamlanan noktaları etkileyen yönetmelikle
tanımlı işletmelerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

2014 YILI ŞİKÂYETE ESAS GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE DENETİMLERİ
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince 2011 yılı içinde belediyenin sorumluluk sahasında kalan
alanda çok hassas ve hassas bölgeler belirlenmiş olup, söz konusu bölgeler içinde kalan ve müzik yayını yaptığı tespit edilen işletmelerin
koordinatları Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Mahalli Çevre Kurulundan geçirilmek üzere teslim edilmiştir.
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” içerisinde çok hassas kullanım alanları “Yataklı hizmet veren sağlık
kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımları” ifade etmektedir. 13.06.2011 tarih ve
B.18.0.ÇYG.0.02.03 – 010.06 – 54119 sayı ile Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
“Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü” konulu 2011 / 11 genelgesinde;
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DENETİM FAALİYETLERİ
Alanya ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretim yerleri ve işin niteliği
nedeniyle insan sağlığını etkileyebilecek işlemleri bulunan
işletmelerde, belirtilen faaliyet konusuna uygun niteliklerin ve hijyenik
kriterlerin durum tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.
Denetim yapılan işletmeleri sıralamak gerekirse;
-

Ekmek Fırınları
Simit Fırınları
Pasta İmalathaneleri
Dondurma İmalathaneleri
Yufka İmalathaneleri
Yemek Fabrikaları
Restaurant – Cafe vb Bilimum Yeme-İçme Yerleri
Çay Ocakları
Kahvehaneler
Vitamin Büfeler
Kasaplar
Okul Kantinleri
Kuaförler
Berberler
Güzellik Salonları
Hamamlar
Günübirlik gezi düzenleyen tekneler
İnternet Cafeler
Diğer ( Kreşler, Pasta – Tatlı Satış Yerleri vb) şeklinde ifade
edilebilir.

Denetimlerde; İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili hijyen
yönetmelikleri, varsa Alanya Belediye Meclisi tarafından alınmış olan
kararlar esas alınmaktadır. Mevzuata yönelik gelişmeler online Resmi
Gazete vasıtasıyla sürekli takip edilmekte ve denetimleri
etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda gerekli
işlemler yapılmaktadır.
2012 tarih ve 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı
ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte
Alanya ilçesinin mülki sınırları genişlemiş olup sıhhi denetimlerden
geçirilmesi gereken işletme sayısı da doğru orantılı olarak artmıştır. Bu
artış neticesinde denetimlerin aksamaması için yeni sınırlar içerisinde
bulunan ilgili tüm işletmeler, faaliyet türlerine ve belediye alt yönetim
bölge alanları içerisindeki konumuna göre sınıflandırılarak; alt yönetim
bölgelerinin tümünde, aynı faaliyet konusuna sahip işletmelerin
eşzamanlı olarak denetlenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda kayıtlı bulunan Pasta – Tatlı İmalathaneleri, Okul
Kantinleri, Çay Ocakları ve Kahvehanelerinin eş zamanlı olarak tüm
ilçe genelinde denetlenmesi gerçekleştirilmiş olup başarılı sonuçlar
verdiği tespit edilen ''Eşzamanlı Denetim Sisteminin'' diğer işletme
türlerinde de uygulanması için denetim takvimi oluşturulmuştur. Bu
çalışmalar, Merkez tarafından hazırlanan denetim planı doğrultusunda
ve koordinasyonunda, ilçe merkezi ile eşzamanlı olarak Doğu ve
Batı'daki hizmet noktaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Denetimlerde esas olarak;
işletmelerin yapı kriterleri,
ekipman ve donanım kriterleri,
tuvalet ve lavabo kriterleri,
hijyen kriterleri,
personel hijyeni kriterleri kontrol edilmektedir.

Yapısal ve Donanımsal Kriterlere ek olarak ''Her Denetim Bir
Eğitimdir'' parolasından yola çıkılarak, denetim esnasında personel
kaynaklı olduğu anlaşılan hatalarla ilgili hızlı bir şekilde personelle
ve/veya işletmeci/müdür ile görüşülerek benzer hataların
yaşanmaması için teknik bilgi verilmektedir. Talep gelmesi veya gerek
görülmesi halinde, sadece o işletme ve çalışanları için özel bir hijyen
ve gıda güvenliği eğitimi de düzenlenebilmektedir. İşyerinden alınan
görüntüler üzerinden eksikliklerin birebir çalışanlara ve işletmeciye
aktarıldığı bu eğitimler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. Sorun
tespit edildikten sonra işletmeye uygun çözümlerin hayata
geçirilmesinde ortak bir görüş belirlenerek, hızlı bir çözüme ulaşıldığı
gözlemlenmiştir.
Daha önce belde belediye sınırları içerisinde yer almakta olup 6360
sayılı kanun neticesinde kontrol sahasına giren işletmelerde yukarıda
bahsi geçen ''İşletmeye Özel Eğitim'' ve işletmede hijyenik yönden
yapılacak iyileştirmelerde ücretsiz teknik hizmet verilebileceği
işletmeciye bildirilmektedir.

Denetimlerde esas olarak;
işletmelerin yapı kriterleri,
ekipman ve donanım kriterleri,
tuvalet ve lavabo kriterleri,
hijyen kriterleri,
personel hijyeni kriterleri kontrol edilmektedir.
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Fırın, Simit Fırını, Pasta İmalathanesi, Dondurma
İmalathanesi, Yufka İmalathanesi, Yemek Fabrikaları
ve Restaurant-Cafe Vb Yeme-İçme Yeri Kontrolleri
İlçede faaliyet gösteren gıda üretim yerlerine periyodik olarak veya
vatandaşlardan gelen talep üzerine, esas alınan yönetmelik ve resmi
kararlar ışığında kontroller düzenlenmektedir. Denetim esnasında
alınan görüntüler, denetimlerin bitiminde tekrar incelenip, gerekli
görülmesi halinde tespit edilen aksaklıklar fotoğraf üzerinde detaylı
olarak belirtilerek işletme sahibine iletilmektedir.
Aynı zamanda görsellerin tekrar incelenmesi esnasında; başarılı
uygulamalar ve sık karşılaşılan durumlar tespit edilerek sektörel
eğitimler düzenlenmektedir. Bu şekilde işletmecilerin, çalıştıkları yere
dışarıdan bir gözle bakması ve başarılı işletmeleri örnek almaları
amaçlanmaktadır.
Ekmek Fırını ve Simit Fırını Denetimleri Esnasında Alınan Bazı Görüntüler

Pasta ve Tatlı İmalathane Denetimleri Esnasında Alınan Bazı Görüntüler
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Yufka İmalathaneleri Denetimleri Esnasında Alınan Bazı Görüntüler
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Yemek Fabrikası Denetimleri Esnasında Alınan Bazı Görüntüler

Dondurma İmalathanesi Denetimleri Esnasında Alınan Bazı Görüntüler

Restaurant, Cafe, Bilumum Yeme İçme Yeri Denetimleri
İlçemizde faaliyet gösteren restaurant, cafe, pastane gibi yeme-içme
yerlerinde; periyodik aralıklarla veya iş yoğunluğunun fazla olduğu
kritik dönemlerde yeme-içme yerlerinin hijyenik kalitesinin kontrolü
amacıyla denetimler yapılmaktadır.
Turizm sezonu başlamadan hemen önce, eğitim – öğretim
döneminde okul civarlarında, bayram, sömestr tatili gibi dışarıda gıda
tüketiminin yoğunluk kazandığı gözlemlenen zamanlarda, çeşitli
bölgelerde denetim programı planlanmakta ve aşağıdaki gibi
gruplandırılmaktadır.
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Kritik ve Yoğun Bölge Denetimleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cuma Pazarı Restaurantları denetimleri
İskele Bölgesi Restaurantları denetimleri
Damlataş Mevkii Restaurantları denetimleri
Atatürk Caddesi Restaurantları denetimleri
25 mt lik yol Restaurantları denetimleri
Hal ve Çevresi Restaurantları denetimleri
Okul Çevresi Restaurantları denetimleri
Çarşı Bölgesi Restaurantları denetimleri
Alanyum Restaurantları denetimi
Oral Sokak Denetimleri

2015 yılında restaurant denetimlerinin etkinliğini arttırmak için
yeni denetim alanları içerisinde yoğun gıda tüketiminin olduğu cadde
ve sokaklar tespit edilmiş olup kritik ve yoğun bölge statüsünde
değerlendirilmek üzere denetim takvimimizde yerini almıştır.

Tüm gıda denetimlerinde olduğu gibi restaurant – kafeterya gibi
yeme içme yerlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar
gerek görüntüler gerekse denetim notları incelenerek analiz
edilmektedir. Sık görülen aksaklıklar nelerdi, nasıl olması gerekirdi,
güvenilir gıda üretimi, işyeri hijyeni ve çalışan hijyenini korumak
ve/veya yükseltmek için neler yapılabilir gibi konu başlıklarını içeren bir
eğitim oluşturulmaktadır. Denetime tabii tutulan bölge işletmeleriyle bir
araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişi sağlanmakta, eğitim
sonrasında gerçekleştirilen kontrol denetimleri ile bir önceki denetime
göre olumlu – olumsuz ne gibi gelişmeler olmuş irdelenmektedir.
www.alanya.bel.tr
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Restaurant - otel gibi işletmelerin atık sularında çok miktarda yağ
bulunabilmektedir. Bu yağların şebeke borularında donup kalması ve
boruları tıkaması sebebiyle oluşan olumsuzlukları engellemek
amacıyla yağlı su çıkış ağızları yakınlarına yağ tutucuları
yerleştirilmelidir. Bu yağ tutucularındaki yağların periyodik olarak
temizlenmesi arıtma tesisine giden yağ miktarına hizmet edeceği için
önemlidir. 05.02.2003 tarihli Alanya Belediye Meclis kararına istinaden
tüm otel ve restaurant mutfaklarında kullanımı zorunlu olan ''Yağ
Tutucu'' kontrolleri denetimlerimizde dikkat edilen başka bir noktadır.

Ayrıca ''Kızartmalık Yağların Kaynağında Toplanması Projesi''
kapsamında denetim yapılan restaurantlarda lisanslı bir yağ toplama
firması ile sözleşme yapılmış olması talep edilmekte ve sözleşme
örneğinin Müdürlüğe iletilmesi ile takibi gerçekleştirilmektedir.
Yerinde yapılan denetimlerde, sözleşme var ise lisanslı firma
tarafından atık yağ alımında verilen; hangi tarihte, ne kadar miktar atık
yağ alındığını gösterir belgelerin kontrolü de yapılmaktadır.

DİĞER İŞLETME DENETİMLERİ
Turistik amaçlı gezi teknesi, internet cafe, kahvehaneler, çay
ocakları, bayan kuaförleri, erkek berberleri, hamam gibi insanların
belirli bir zaman geçirdiği ve işyerinin faaliyetinden ötürü halk sağlığı
açısından belirli standartlara sahip olması gereken işyerlerinde;
belirli periyotlarda gerçekleştirilen denetimlerle hijyenik kriterlerin
durumu takip edilmektedir. Hijyenik kriterlerin karşılanmasında
herhangi bir eksiklik tespitinde, iyileştirme çalışmaları için işletmeye
süre verilmekte ve akabinde ki kontrollerle, belirlenmiş standartların
korunması için çalışılmaktadır.

Vitamin Büfe Denetimlerinden Görüntüler

Gıdaların yağda kızartılarak hazırlanması esnasında, gıda
maddesi ve kızgın yağ arasında gerçekleşen ısı ve kütle iletimleri
neticesinde hem gıdada hem de yağda önemli fiziksel ve kimyasal
değişmeler meydana gelmektedir. Bu değişimler polar madde düzeyi
ile tespit edilmektedir ve kızartmalık yağların kontrolünde önemli bir
parametredir. Çok yüksek sıcaklıklarda defalarca kullanılan sıvı
yağlardaki polar madde miktarı yükselmekte ve yağdaki miktarı %25'i
geçtiğinde yağ kansorejen özellikler göstermektedir. İnsan sağlığı
açısından risk teşkil eden bu durumun kontrolü özellikle toplu tüketim
yerleri ile yeme – içme yerlerinde son derece hassas bir konudur.
Yağlardaki polar madde miktarının tespiti amacıyla kalibrasyonu
yapılmış yağ ölçüm cihazı denetimlerimizde kullanılmaktadır. Polar
madde miktarı %25'i geçtiği tespit edilen veya tehlikeli sınıra yaklaştığı
tespit edilen yağların hemen kullanımdan kaldırılması sağlanmakta ve
çalışanlara kızartmalık yağlardaki tehlike aktarılmaktadır. Fastfood
ürünlerin sıkça tüketildiği restaurantlardaki yağ ölçümleri denetimler
esnasında takip edilmiştir.
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Bayan kuaförleri faaliyeti gereği endüstriyel mutfak ekipmanları
kullanma zorunluluğu olmayan işletme grubundadır. Fakat artan hijyen
bilinci ve farkındalık çalışmaları sonucu bazı kuaförlerin mutfaklarında
paslanmaz çelik tezgahları tercih etmeye başladığı, diğer kuaförlerinde
bu durumu olumlu karşılayarak kendi mutfaklarında bir dönüşüme
girdikleri fark edilmiştir. Bayanlar tarafından özellikle işlemler arası
bekleme esnasında kullanılabilen kuaför mutfaklarındaki bu gelişme
Alanya'da yaşayan sektör müşterilerinin hijyen konusundaki
hassasiyetini göstermesi sebebiyle memnuniyet vericidir.

Gıdaların yağda kızartılarak hazırlanması esnasında, gıda
maddesi ve kızgın yağ arasında gerçekleşen ısı ve kütle iletimleri
neticesinde hem gıdada hem de yağda önemli fiziksel ve kimyasal
değişmeler meydana gelmektedir. Bu değişimler polar madde düzeyi
ile tespit edilmektedir ve kızartmalık yağların kontrolünde önemli bir
parametredir. Çok yüksek sıcaklıklarda defalarca kullanılan sıvı
yağlardaki polar madde miktarı yükselmekte ve yağdaki miktarı %25'i
geçtiğinde yağ kansorejen özellikler göstermektedir. İnsan sağlığı
açısından risk teşkil eden bu durumun kontrolü özellikle toplu tüketim
yerleri ile yeme – içme yerlerinde son derece hassas bir konudur.
Yağlardaki polar madde miktarının tespiti amacıyla kalibrasyonu
yapılmış yağ ölçüm cihazı denetimlerimizde kullanılmaktadır. Polar
madde miktarı %25'i geçtiği tespit edilen veya tehlikeli sınıra yaklaştığı
tespit edilen yağların hemen kullanımdan kaldırılması sağlanmakta ve
çalışanlara kızartmalık yağlardaki tehlike aktarılmaktadır. Fastfood
ürünlerin sıkça tüketildiği restaurantlardaki yağ ölçümleri denetimler
esnasında takip edilmiştir.

Bayan Kuaförü Denetimlerinden Görüntüler

Erkek Berberleri Denetimleri
Faaliyeti sebebiyle insan sağlığını tehlikeye atabilecek faktörleri
barındıran berberlerde, söz konusu tehlikelerden korunmanın ilk şartı
olan hijyenik şartların devamlılığının sağlanması amacıyla kontroller
devam etmektedir.

www.alanya.bel.tr
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Çay Ocağı ve Kahvehane Denetimleri
Çay ocakları ve kahvehanelerin ruhsat faaliyetine ve hijyenik
kriterlere uygun çalışıp çalışmadığının kontrolleri yıl boyunca belirli
periyotlarda ve tüm bölgeler taranacak şekilde planlanmıştır. İşletmenin
sahip olması gereken yapısal kriterlerin yanında çalışanların portör
muayeneleri ve kılık-kıyafetleri de kontrol kapsamındadır.
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05 Şubat 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yayınlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği incelenerek, söz konusu yönetmelikte okul kantinlerinde
uyulması istenen hijyenik kriterler ile mevcut formlarımız
karşılaştırılmış, gerekli görülen düzenlemeler yapılmış olup 2014 yılı
denetimlerinde de kontrol edilmiştir.
2014 yılında 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesini takiben tüm
ilçe genelindeki okul kantinleri eş zamanlı olarak denetime tabi
tutulmuştur. İlçe merkezindeki kantinlerin alt yapı şartları ile yeni
mahallelerde yer alan kantinlerin şartları incelenmiş olup bazı
kantinlerde belirgin noksanlıklar tespit edilmiştir. Söz konusu
noksanlıkların giderilmesi için 2015 yılı planları içerisinde okul
müdürleri, okul aile birlikleri ve İlçe MEB Müdürlüğü ile birlikte
iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gündeme gelmiştir. İlçe
genelindeki tüm okul kantinlerinin ''Örnek Kantin Planı'' doğrultusunda
faaliyet göstermesi için teknik destek istenmesi durumunda
tarafımızdan sunulacaktır.

İlçe merkezimizdeki okul kantinlerimizde yapılan toplam denetim
sayısı aşağıda verilmiştir.

2014 yılında gerçekleştirilen toplam denetim sayıları, denetim
sayılarının önceki iki yıla göre karşılaştırmaları ve 2014 yılında
gerçekleştirilen denetimlerin işletme türlerine göre dağılımlarının
görülebileceği tablo ve grafikler şu şekildedir:

SON 3 YILA AİT TOPLAM GIDA DENETİM SAYILARINI
GÖSTERİR TABLO

Yapılan Denetimlerin İşletme Türlerine Göre
Sayılarını Gösterir Tablo

2014 yılında yapılan hijyen
denetimlerinin sektörlerine göre dağılımı
incelendiğinde ilçemizde yoğun olarak
bulunan restaurant, kafeterya, pastane vb
yeme – içme yerlerinin ilk sırayı aldığı
görülmektedir.
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RUHSAT UYGUNLUK ÇALIŞMALARI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİ - GAYRİ SIHHİ
MÜESSESE RUHSATI
Açma Ruhsat Şefliği bölümü ile ortak yürütülen bir çalışmadır.
İşyeri açma faaliyetinde bulunan vatandaşlarımız için resmi
evraklarının tamamlanması ve İşyeri Açma Ruhsat Şefliğine teslim
edilmesini takiben, sıhhi ve gayrisıhhî işletmelerin yerinde
değerlendirilerek gerekli şartları yerine getirip getirmediğinin kontrolü
yapılmaktadır.
Sıhhi ve gayri sıhhı işyeri açmak isteyen vatandaşlar öncelikle
faaliyete geçirecekleri işletmede ne gibi şartlar arandığı hakkında bilgi
almaktadır. İhtiyaç duydukları takdirde yerinde ön inceleme
yapılmakta ve projelendirme aşamasında hijyenik kriterler ve gıda
üretimiyle ilgili mevzuu yönden danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Yapılan denetim neticesinde tespit edilen yapı ve donanım
gereklilikleri işletmeciye aktarılarak, atıl yatırım yapmasının önüne
geçilmektedir.

2014 yılında da gerek merkezde gerekse yeni mahallerde bu
süreç sürdürülmüştür. Özellikle yeni mahallelerde gıda üretim
faaliyetinde bulunmak üzere başvuru yapan işletmecilere, teknik
anlamda yardımcı olmak ve atıl yatırım yapmalarının önüne geçmek
için, kiraladıkları veya satın aldıkları işyerlerine ön denetim
düzenlenerek yerleşimin nasıl olması gerektiği, hangi tür
ekipmanlara ihtiyaç duyacağı gibi bilgiler verilerek yardımcı olunmuş
ve işyerinin hazırlık aşamasında takipleri sağlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda 2012 – 2014 yılları arasında müdürlüğümüze
talebi gelen ruhsat işlemleri için ziyaret edilen işletmelere yapılan
denetim sayılarının karşılaştırılması tablosal ve grafiksel olarak
gösterilmiştir.

Gayrisıhhî müessese, faaliyeti sırasında çevresine 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 ilgili yönetmelik
doğrultusunda yapılan incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde
uygunluk raporları verilmektedir.
Gayri sıhhi müesseselerin kaçıncı sınıfa ait olduğunun
tanımlanmasının ardından, tanımlı olduğu sınıfa ait gereklilikleri
taşıyıp taşımadığının kontrolü için Sıhhi ve Gayri Sıhhi işletmelerde
aranacak kriterleri içeren matbuu formlar ile ruhsat başvurusu yapan
işletmelerde denetim ve tespit yapılmaktadır.

(Engelli Wc uygunluğu için engelli komisyonu tarafından
yapılan kontrol sayıları hariçtir)

DERNEK, LOKAL AÇMA İZİN ÇALIŞMALARI
Alanya Kaymakamlığına giden dernek ve lokal izni
dilekçelerine istinaden Alanya Belediyesinden istenen, başvurusu
bulunan dernek lokalinin toplum sağlığı ve çevre yönünden
uygunluğunun tespitine yönelik denetimler önceki yıllarda yerine
getirilmiş olup 2014 yılında tarafımıza herhangi bir talep
ulaşmamıştır.
Kullanılan bu formlar Alanya Belediye Meclisinin aldığı kararlar ve
ilgili yasalardaki değişiklikler ışığında yenilenmekte ve güncel halde
tutulmaktadır.
İşyeri Açma Ruhsatı işbirliği ile ruhsat talebinde bulunan
işletmeler, yerinde etüt edilip uygunluğuna karar verilmesini takiben
ruhsatlandırılmaktadır.
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HALK EKMEK FIRINI DENETİMLERİ
Kontrol sahamızda bulunan diğer fırınlar gibi Alanya Esnaf ve
Sanatkarlar Odası tarafından işletilen Alanya Belediyesi Halk
Ekmek Fırını da denetime tabii tutularak gerek teknik şartname
gerekse ilgili mevzuat kriterleri doğrultusunda tarafımızdan
denetlenmektedir. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Halk Ekmek
Satış Büfeleri de belirli aralıkla kontrol edilerek satıcı ve şatış yerleri
gözden geçirilmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TURUNCU BAYRAK PROJESİ
Alanya Belediye Meclisi, 18 Haziran 2004 tarihli toplantısında iyi
hijyen uygulamalarını ödüllendirmek amacıyla Restaurant, Bar ve
Yiyecek İçecek işletmelerinden uygun şartlara sahip olanları Turuncu
Bayrak ile belgelendirme kararına varmıştır. Geride bırakılan on yıllık
süreçte Turuncu Bayrak işletmeler açısından bir prestij simgesi haline
gelmiştir.
Tüketicilerin gün geçtikçe artan hijyenik işletmede güvenilir
hizmet alma talebiyle beraber Turuncu Bayrak, işletmelere sundukları
hizmetin hijyenik olduğunu gösterme fırsatı sunmuştur. Yapılan
tanıtımlar ve duyuruların da vesilesiyle hijyenik olmanın en önemli
simgesi haline gelmiş bir projedir. Tamamen müracaat esaslı bir
yarışma olan projede, talep eden işletmeler değerlendirmeye
alınmaktadır.

İlçemizde Kızlarpınarı Mah. Şekerhane Mah. Hacet Mah.
Kadıpaşa Mah. Büyükhasbahçe Mah. Sugözü Mah. Fığla Mah. ve
Küçükhasbahçe Mah. de bulunan 8 adet Halk Ekmek Satış Büfesinin
6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kere denetimleri gerçekleştirilmiştir.
İlaveten 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni
mahallelerimizde bulunan Halk Ekmek Büfelerinin yerleri tespit
edilmiş olup incelemeye tabii tutulmuştur. Yeni mahallerde yer alan
Halk Ekmek Büfeleri ile merkezdeki Halk Ekmek Büfelerinin benzer
şartlara ulaşması hususunda 2015 yılında faaliyetlerimiz sürecektir.

2004 yılından bugüne kadar yaptığımız duyurularla Turuncu
Bayrak Yarışması için müracaat tarihleri duyurulmaktadır. Müracaat
tarihinin bitimiyle birlikte başvuruda bulunan işletmelere yerinde ve ani
denetimler gerçekleştirilmektedir. İşletmenin faaliyet konusuna göre
denetim alanları farklılık gösterse de öncelik işyerinin hijyenik
koşullara uygun olması ve çalışanların da bilinçli çalıştıklarını
görmektir.
2014 yılında müracaat eden işletmeleri değerlendirmek amacıyla
103 denetim gerçekleştirilmiştir.
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Turuncu Bayraktaki amaç; hijyen kalitesi yüksek işletmelerin
diğer işletmelere örnek teşkil etmesi, motivasyonu arttırması ve diğer
işletmeler için özendirici olmasıdır. İlgili yönetmelik ve kanunlar takip
edilerek, işyerlerinde aranan kriterler sürekli revize edilmektedir.
Böylece iyi üretim uygulamalarına geçiş sürekli ve kademeli
kılınmakta, her sene bir önceki yıla göre çıta yükseltilmektedir. 2014
yılında da müdürlük olarak gerçekleştirdiğimiz Turuncu Bayrak
denetimlerinde gıda güvenliği ve hijyen konuları birlikte ele alınmıştır.
6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini takiben kontrol alanlarına dahil
olan yeni mahallelerde de ilgili faaliyet kollarında çalışan işletmelerde
Turuncu Bayrak yarışmasının tanıtımı yapılmış olup başvurular
değerlendirilmiş ve Mahmutlar Mahallesinden bir kasabın Turuncu
Bayrak kriterlerini taşıdığını tespit edilmiştir. Yine bu alanlarda yapılan
işletmecilerler toplantılarımızda Turuncu Bayrak tanıtımı yapılmakta
ve bilgi verilmektedir.

Aşağıda turuncu bayrak alan işletmelerin yıllara göre sayıları
tablo ve grafiksel olarak verilmiştir.
2012 – 2014 YILLARI ARASINDA TURUNCU BAYRAK
BELGELİ İŞLETME SAYISI

Yüksek hijyen bilinci ile çalışan işletmelerin diğerlerine örnek
olması, motivasyonlarının arttırılması ve hijyenik çalışmanın
özendirilmesi amaçlanan Turuncu Bayrak Projesinin yeni kontrol
sahalarında da bir prestij simgesi haline gelmesi için çalışmalarımız
devam edecektir. Bu sayede ilçemizin tamamında yüksek hijyen
kriterlerinde çalışan işletmelerin sayılarının arttırılması ve Alanya'nın
bu konuda da öncü bir rol üstlenmesi amaçlanmaktadır.
2004 yılında Restaurant, Bar, Yiyecek – İçecek işletmeleri ile
başlayan iyi hijyen uygulamalarının ödüllendirilmesi, gelen talepler
doğrultusunda kapsamının genişletilmesine sebep olmuştur. 2014
yılında Turuncu Bayrak kazanan işletme türleri şu şekildedir:
-
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Restaurant & Bar
Pastane
Ekmek Fırını
Dondurma İmalathanesi
Pasta İmalathanesi
Yufka İmalathanesi
Yemek fabrikası
Kasap
Okul Öncesi Eğitim Kurumu
Okul Kantini
Bayan Kuaförü
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Grafik ve tablodan görüleceği üzere yıllara bağlı olarak Turuncu
Bayrak belgeli işletme sayısında sürekli bir artış sağlanmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılında Turuncu Bayrak kazanan işletmelerin sektörel
olarak dağılımı incelendiğinde ise restaurantların büyük bir paya
sahip olduğu görülmektedir. Her yıl binlerce turisti ağırlayan ilçemizde
gıda güvenliği ve hijyen kriterleri açısından belli standartların
üzerinde çalışan restaurantların bulunması ve projede yer alarak
belgelendirilmeleri olumlu karşılanmaktadır. Yeni mahallelerimizde
de belgeli işletmelerin artması öncelikli hedefimizdir.
2011 yılında restaurant, pastane vb yeme-içme yerleri için
Turuncu Bayrak kriterlerine eklenen ''standartlara uygun engelli
tuvaletinin olması'' koşulu 2014yılında da aranan kriterlerden birisi
olmuştur. Restaurant vb gibi yeme içme yerlerinden gelen
başvuruların değerlendirilmesinde, Turuncu Bayrağa talip olan söz
konusu işletmeler Engelli Komisyonuna bildirilmekte ve komisyonda
görevli arkadaşlarımız standartlara uygun bir engelli WC bulunup
bulunmadığı konusunda ayrıca bir denetim gerçekleştirmektedir.
Komisyon tarafından yapılan denetim sonucunun tarafımıza
iletilmesine istinaden Turuncu Bayrak almaya hak kazanan yeme –
içme yerleri hakkında nihai sonuç oluşturulmaktadır.

PAZARYERLERİNDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ
ÇALIŞMALARIMIZ
Pazaryerlerinde satış yapan süt ve süt ürünleri, baharat ve
kuruyemiş, yumurta, lokum ve helva, bitkisel sıvıyağ, salça, turşu,
yemeklik sos, et ve su ürünleri, yufka satıcıları için belirlenen 2011/4
sayılı Alanya İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararına uygun satış yapılıp
yapılmadığının kontrolü pazaryeri denetim ekibi tarafından
yapılmaktadır. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıklarla ilgili önce
uyarı, herhangi bir gelişme olmaması durumunda cezai işlem
uygulanan denetim mekanizması 2014 yılında da aktif olarak
sürdürülmüştür. Buna ilaveten 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini
takiben ilçemizde yer alan tüm pazaryerlerinin genel durumu ve gıda
satış koşullarını tespit etmek amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu
çalışmanın ilk basamağında 6360 sayılı yasa ile kontrol sahamıza
giren 16 mahallede yer alan pazaryerlerinde mevcut durum analizi
yapılması amacıyla kontroller gerçekleşmiştir.

2012 yılında yeme-içme yerlerinde sadece işletmeyi değil
çalışanları da ödüllendirmek gerektiği fikrinden yola çıkarak
verilmeye başlanan '' Turuncu Kep'' sertifikaları 2014 yılında da
düzenlenmiştir.
Ödüle layık görülen işletmelerin mutfak şeflerine, bu vesileyle
hijyenik çalışmalarından ötürü teşekkür edilmiştir. Turuncu Bayrak
ödülünün işletmeler için bir prestij haline geldiği göz önüne alınırsa,
benzer bir etkinin çalışanlar arasında da oluşacağı ve sadece
işletmelerin değil çalışanların da ''Turuncu Kep'' için ekstra özen
göstereceği düşünülmektedir.
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Halk arasında ''Köylü'' olarak tabir edilen birincil üreticilerin satış
koşulları da mercek altına alınmış olup söz konusu satıcıların aynı
standartlarda tezgahlarda satış yapması için bir çalışma yapılmıştır.
Çalışma neticesinde taşıması kolay katlanabilir tezgah tasarlanmış
olup 2015 yılı içerisinde kullanılmaya başlanması planlanmıştır.

UCUZ HALK PAZARI DENETİMLERİ
Ucuz Halk Pazarı'nda çalışan esnafın satış kurallarına uyması ve
asgari hijyen standartlarının yerine getirilmesi amacı ile başta
balıkçılar olmak üzere faaliyet gösteren restaurant ve lokantalar,
baharatçılar, şarküteriler, kasaplar, manavlar haftalık kontrollerle
düzenli denetlenmektedir. Aksayan bir durum tespit edildiğinde Gıda

Şikayetlerin tarafımıza ulaşma şekillerine göre dağılımı

Mühendisi ve Çevre Koruma Müdürlüğü zabıta memurları

incelendiğinde ise sözlü olarak (müdürlük telefonu aranarak)

koordinasyonu ile iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma

gelenlerin başı çektiği görülmektedir. Özellikle bahar ayları ile birlikte

alanları, depolar ve yıkama alanlarında uygun şartların oluşumu

artan sözlü şikayetlerin etkin değerlendirilmeleri ve tarafımızdan

sağlanmaktadır. 2014 yılında da söz konusu kontroller sürdürülmüştür.

takibinin rahat yapılması için ''Şikayet Değerlendirme Formu''

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

oluşturulmuştur. Şikayeti alan personel

Tarafımıza ulaşan şikayetler belli ana başlıklar altında toplanarak
Müdürlüğümüzde görevli teknik personel ve/veya zabıta ekibi
tarafından incelenmektedir. 2014 yılında da şikayetlerin
değerlendirilmesine devam edilmiş olup şikayetin türü ve alınma yolu
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2014 Yılında Değerlendirmeye Alınan Şikayet Türleri Ve
Alınma Şeklini Gösterir Tablo

-

Şikayetin tarihi
Şikayetin konusu
Şikayet edilen yer bilgileri
Şikayetin detaylı açıklaması
Şikayetçi adı
Şikayetçi telefonu bilgilerini alarak Müdürlük sekretaryasına
teslim etmektedir.
Şikayet konusuna göre ilgili teknik personele ve/veya zabıta

ekibine havale edilen şikayetle ilgili inceleme tamamlandıktan sonra
aynı form üzerinde bulunan
-

Denetim tarihi
Denetim sonucu
Görevlendirilen kişinin adı

kısımları doldurularak tekrar Müdürlük sekretaryasına teslim
edilmektedir. Böylece aynı form üzerinde hem şikayet hem de sonuç
görülebilmektedir. Ayrıca söz konusu şikayetle ilgili kimin inceleme
yaptığı da takip edilebilmektedir.
(Şikayet sayıları, türleri ve alınış şekillerini gösterir tabloda yer
alan sayısal veriler Müdürlüğümüz Merkeziyle Payallar ve Mahmutlar
Hizmet Noktaları tarafından alınmış tüm şikayetleri içermektedir.)
Tablodan görüleceği üzere 2014 yılında 9 ana şikayet
konularında toplamda 1813 şikayet, 3 farklı yolla tarafımıza ulaşmış ve
incelenmiştir.
İnceleme neticesinde;
Dilekçe yoluyla gelen şikayetlerle ilgili dilekçe sahibine
ve/veya resmi kuruma Müdürlüğümüz tarafından resmi yazıyla
Beyaz masa veya sözlü olarak gelen şikayetlerle ilgili,
şikayet sahibinden alınan iletişim bilgileri kullanılarak cevap verilmiştir.
224
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2014 yılında ulaşan şikayetleri türlerine göre incelediğimizde ise
Çevresel Konular ve Apartman – Yönetici konularının yoğunluk
kazandığı görülmektedir.
SİNEKLE MÜCADELE EKİBİ TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLEN ŞİKAYETLER
Müdürlüğümüze ulaşan şikayet veya vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda haşere ve sinek ilaçlama faaliyetleri 2014
yılında sürdürülmüştür. İlaçlama türü ve ilaçlanan sahalar baz
alınarak hazırlanan tablolar aşağıdadır:
İlaçlama Türüne ve İlaçlanan Sahaya Göre Değerlendirilen
Şikayetler / Talepleri Gösterir Tablolar

www.alanya.bel.tr
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

BİLİNÇLİ ÇOCUKLAR SAĞLIKLI YARINLAR PROJESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü gerek gıda üretimi yapan
işletmelerde çalışanlara yönelik temel hijyen ve gıda güvenliği
eğitimleri, gerekse projeler kapsamında vatandaşların bilinçlenmesi,
doğru bilgilenmesi amacıyla eğitim ve/veya seminerler düzenlenmektedir.

Alanya merkeze en uzak batı bölgesi mahallelerde eğitim
faaliyetine devam eden ilköğretim çocukları için kişisel hijyen
eğitimleri verilmiştir. Ab Proje ofisi birimi tarafından koordine edilen
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından
okullarda verilen eğitimlerde doğru el yıkama yöntemi, ağız ve diş
temizliği ve mikroorganizmaların özellikleri hakkında genel bilgiler
aktarılarak çocuklardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Ayrıca gıda mühendisleri tarafından yapılan denetim yada
kontrollerde işletmelerde eğitim ihtiyacının tespit edilmesi halinde
personel yada işletme iyileştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
da yapılmaktadır.2014 yılı boyunca aşağıda isimleri yazılı konu başlıklı
eğitimler farklı dönemlerde farklı gruplara gerçekleştirilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekmek Fırınlarında Olması Zorunlu Şartlar Eğitimi
Ekmek Fırın Çalışanları Hijyen Eğitimi
Halk Ekmek Büfesi Hijyen Eğitimi
Pasta İmalathanelerinde Gıda Ve Personel Hijyeni Eğitimi
Restaurantlarda Gıda Güvenliği Eğitimi
Restaurantlarda Hijyen Eğitimi
Restaurant Uygulamalı Özel Hijyen Eğitimi
Pasta ve Tatlı İmalathaneleri Eğitimleri
Dondurma İmalathanelerinde Gıda Ve Personel Hijyeni

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Eğitimi
Yufka İmalathaneleri Çalışanları Bilgilendirme Eğitimi
Simit Fırınları Bilgilendirme Eğitimi
Simit Fırınlarında Hijyen Eğitimi
Kasaplarda Olması Zorunlu Şartlar Eğitimi
Tekne Çalışanları İçin Hijyen Ve Bilgilendirme Eğitimi
Okullarda Kişisel Hijyen Eğitimi
Okul Kantini Çalışanları Eğitimi
Okul Kantinlerinde Hijyen Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Beslenme
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Hijyen
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kahvaltının Önemi Eğitimi
6-11 Yaş Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Ve Obezite

Eğitimleri
22. Ev Hanımlarına Yönelik Güvenilir Gıda Eğitimi
23. Ev Hanımlarına Yönelik Mutfak Sırları Eğitimi
24. Pazar Esnafı İçin Hijyen Ve Uyulması gereken kurallar
25.
26.
27.
28.
29.

bilgilendirme Eğitimi
Mısırcılar İçin Hijyen Eğitimi
Simit Satıcıları İçin Hijyen Eğitimi
Mısırcılar için sezon öncesi bilgilendirme eğitimleri
Simit Satıcıları sezon öncesi bilgilendirme eğitimleri
Berberlerde Kişisel Hijyen Ve Bulaşıcı Hastalıklar Eğitimi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü gerek gıda üretimi yapan
işletmelerde çalışanlara yönelik temel hijyen ve gıda güvenliği
eğitimleri, gerekse projeler kapsamında vatandaşların bilinçlenmesi,
doğru bilgilenmesi amacıyla eğitim ve/veya seminerler düzenlenmektedir.
Ayrıca gıda mühendisleri tarafından yapılan denetim yada
kontrollerde işletmelerde eğitim ihtiyacının tespit edilmesi halinde
personel yada işletme iyileştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
da yapılmaktadır.2014 yılı boyunca aşağıda isimleri yazılı konu başlıklı
eğitimler farklı dönemlerde farklı gruplara gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 14 okula gidilerek 944 çocuğa eğitim verilerek bilinç ve
farkındalık çalışması yapılmıştır.Proje ortaklarından Sağlık
Bakanlığına bağlı diş hekimleri tarafından çocukların diş taramaları da
tamamlanarak el ağız diş hijyeni üçlü eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki listeden de görüleceği üzere okul öncesi
çocuklar,ilköğretim öğrencileri, gıda işletmeleri,hijyenin zorunlu
olduğu işletme kollarından ev hanımlarına uzanan geniş bir yelpazede
eğitim ve seminerler verilmektedir. Bazı eğitimler, denetim esnasında
tespit edilen aksaklıkların çözümüne yönelik olarak hazırlanmışken;
bazı eğitimler tasarlanan projelerin basamaklarından birisi olarak
hazırlanıp ulaşılmak istenen kitlenin profiline uygun olarak
hazırlanmaktadır.
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EVLERDE GÜVENİLİR GIDA VE SAĞLIKLI MUTFAK
SIRLARI PROJESİ
Gıda güvenliği insan sağlığını direk olarak etkileyen önemli
unsurlardan biridir.Evlerde hazırlanarak ev halkının tüketimine
sunulan gıda maddelerinin hazırlanmasında da işletmelerde olduğu
gibi gıda güvenliği bilincinin oluşması gerekmektedir.Evde doğru
saklanan doğru pişirilen ,doğru tüketilen gıdalar insan hayatının
sağlıklı bir şekilde sürmesinin en önemli zinciridir.Bu bilinçle ev
hanımları için evde gıda güvenliği eğitimleri verilmektedir.
Bu eğitim ev halkının sağlıklı ve yeterli beslenmesi, ailelerimizi
obeziteden koruyarak yeterli gıda tercihlerinin yapılmasına yardımcı
olunması, gıda alışverişi yaparken bilinçli davranılması ve hanemize
giren gıdaların besin değerlerini koruyarak pişirme tekniklerinin yer
aldığı interaktif bir eğitimdir.

228

www.alanya.bel.tr

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

RAMAZAN MEYDANI VE ETKİNLİKLERİ
ORGANİZASYONU
Alanya Kaymakamlığı,Alanya Müftülüğü,Alanya Belediyesi
işbirliği ile yapılan ramazan etkinlikleri meydanının koordinasyon
,satıcı yerleşimi,iftar dağıtım hizmetleri şeklinde faaliyetler ile
meydanda 30 gün boyunca vatandaşların ramazan kültürünü
yaşamaları sağlanmıştır.

Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan ramazan etkinlikleri öncesi
ve sonrası alanın temizlik ve düzeninin sağlanması iftar hizmetinin
verilmesi, misafir ağırlama programının takibi hususunda çalışmalar
yapılarak geçmişte yaşanan ramazanlar yaşatılmaya çalışılmıştır.
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RAMAZAN MEYDANI VE ETKİNLİKLERİ
ORGANİZASYONU

Eğitim iki kısım halindedir. Birinci bölüm ''Mutfakta Güvenilir Gıda''
; ikinci bölüm ''Sağlıklı Mutfak Sırları'' olarak düzenlenmiştir.
Eğitiminler de güncel gıda ve beslenme bilgileri ile doğru bilinen
yanlışlar hakkında detaylı bilgiler verilirken katılımcılardan gelen
sorular da Gıda Mühendisleri tarafından cevaplandırılmaktadır.

Aynı zamanda kızartmalık atık yağların kontrolsüz olarak dış
çevreye verilmesi durumunda meydana gelen zararlara da değinilerek
söz konusu yağların toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili de bilgiler
sunulmaktadır.
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Alanya Kaymakamlığı,Alanya Müftülüğü,Alanya Belediyesi
işbirliği ile yapılan ramazan etkinlikleri meydanının koordinasyon
,satıcı yerleşimi,iftar dağıtım hizmetleri şeklinde faaliyetler ile
meydanda 30 gün boyunca vatandaşların ramazan kültürünü
yaşamaları sağlanmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
MİNİK TEMİZ ELLER PROJESİ VE DRAMA İLE
HİJYEN ÇALIŞMASI
Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi son yıllarda gerekli özeni
bulmaya başlamıştır. Çocuğun tüm hayatını etkileyecek oluşumlar bu
yaş grubunda oluşmaktadır. Kalıcı karakter, beceri 3-6 yaş döneminde
verilmeli ve bu dönem çok itinalı eğitim ve öğretim amaçlı
kullanılmalıdır.
Eğitimin önemini bilen ve bu konudaki çeşitli projeleri ile hijyen
kavramını tüm tabana yaymayı ilke edinen Müdürlüğümüz, insanların
yetişkin olduktan sonra alışkanlıklarının çok zor değiştirildiğini bilerek
hijyen eğitiminin çok küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini düşünmüş
ve Minik Temiz Eller Projesini hayata geçirmiştir.

Eğitim formatının hazırlanmasında drama ile görsel algıya dayalı
doğru bir öğretinin sunulması da eğitim süresince çocukların ilgisini
yüksek tutmaktadır. Proje başlangıç aşamasında; kişisel hijyen,
temizlik konularında küçük piyeslerin yazıldığı, minik temizlik
hikayelerinin anlatıldığı ve çocukların bu konu ile ilgili tiyatral
sunumlarını gerçekleştirdiği bir çalışmayı, katılımcı çocuklar hem
duymuş, hem oynamış hem de seyretmişlerdir.

Drama çalışması baştan sona kayıt altına alınarak 14 dakikalık
görsel bir eğitim materyali haline getirilmiştir. 2014 yılında 12 okul
öncesi eğitim kurumundan 220 çocuğa ulaşılarak bu son derece
faydalı farkındalık çalışmalarından yararlanmaları sağlanmıştır.

Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi son yıllarda gerekli özeni
bulmaya başlamıştır. Çocuğun tüm hayatını etkileyecek oluşumlar bu
yaş grubunda oluşmaktadır. Kalıcı karakter, beceri 3-6 yaş döneminde
verilmeli ve bu dönem çok itinalı eğitim ve öğretim amaçlı
kullanılmalıdır.
Eğitimin önemini bilen ve bu konudaki çeşitli projeleri ile hijyen
kavramını tüm tabana yaymayı ilke edinen Müdürlüğümüz, insanların
yetişkin olduktan sonra alışkanlıklarının çok zor değiştirildiğini bilerek
hijyen eğitiminin çok küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini düşünmüş ve
Minik Temiz Eller Projesini hayata geçirmiştir.
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HİJYEN EĞİTİMİ PROJESİ
Anaokullarında başlayan temel hijyen eğitiminin devamlılığını
sağlamak için ilköğretim okullarında eğitim verilmiştir.
Çocukların küçük yaşlarda edindiği hijyen ve temizlik anlayışının
ileri ki yaşlarda karakterlerini oluşturacağı bilinci ile ilçemizde devam

İlköğretim okullarında eğitim verecek uygun salon bulunan tüm
okullar her yıl hijyen eğitimine tabii tutulmaktadır. Bunun dışında
salon ve teknolojik şartları uygun olmayan okullarda ise sınıf sınıf
öğrenci kitlesine ders saatinde ulaşılmaktadır.
2014 yılında 18 okulda yaklaşık 900 çocuğa proje kapsamında
eğitim verilmiştir.

eden projede pek çok öğrenciye ulaşılmış ve hijyen kavramı
anlatılmıştır.

GELİŞME ÇAĞINDA KAHVALTININ ÖNEMİ VE 04-06 YAŞ
ÇOCUKLARI İÇİN KAHVALTI EĞİTİMİ PROJESİ
Gelişme ve büyüme döneminde kazanılan alışkanlıklar,
hayatımız boyunca bizi etkilemektedir. Bu gerçekten yola çıkarak,
çocuklarımıza kahvaltı neden önemli, hangi gıdaları neden
kahvaltımızda bulundurmamız gerek gibi bilgileri, 04-06 yaş grubuna
uygun eğitimlerle aktarmak amacıyla düzenlenmiş bir projedir.
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Eğitim; belirlenmiş gıda gruplarının resimlerini kahvaltı
tabaklarımıza yapıştırmakla başlar. Bu esnada hangi gıda bize ne
fayda sağlar gibi bilgiler çocuklarla sohbet havasında aktarılır. En
sonunda ''kahvaltı şarkımız'' ve ''kahvaltı masalımız''la çocuklarla
eğlenceli bir eğitim tamamlanır ve arka yüzünde ''ailelere mektup'' yer
alan tabaklarımız ebeveynlere gönderilir.
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Sağlıklı bir yaşam sürmenin temel koşullarından olduğu bilinen

İnsan sağlığını etkileyen unsurları bünyesinde barındıran gıda

yeterli ve dengeli beslenmenin prensipleri arasında olan ve çocukların

üretimine dair aksaklıkların tekrarlanmaması amacıyla başlatılan

başarısına etkisi yapılan çalışmalarla ortaya konulan kahvaltının

proje eğitimlerinde güvenilir gıda üretimi ve güvenilir olmayan gıda

öneminin gelecek nesillerimize açık ve yalın bir dille, oyun eşliğinde

üretiminin yol açabileceği olumsuzluklara da değinilmektedir. Lezzetli

anlatılması esasına dayanan proje güncelliğini korumaktadır.

yiyecekler üretmenin yanı sıra insan sağlığına olumsuz etkilerden

Kreşlerden gelen talep doğrultusunda tekrarlanmaktadır.

olabildiğince arındırılmış gıda sunumunun önemi vurgulanmaktadır.

ÖNCE EĞİTİM SONRA DENETİM PROJESİ
Önce Eğitim Sonra Denetim Projesi

denetim yapılan

işletmelerde personelin bilinç eksikliğinin arttırılması ve ileri hijyen
teknolojilerine geçişte personeli yetiştirmenin gerekliliği üzerine
başlamıştır. Gerek denetim anında yerinde anlatım gerek de istekte
bulunan veya denetimler neticesinde eğitim alması gerektiği tespit
edilen personele hijyen eğitimi verilmiştir.
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Eğitim sonrası gerçekleştirilen denetimlerde ise söz konusu bakış
açısını kazanmaya başlayan işletmeci ve personel davranışlarının
değişimi ve aldıkları önleyici tedbirleri görmek projenin çıktısı olarak
kabul edilebilir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Hijyenik üretim amacıyla başlanan projenin günümüzde güvenilir
gıda üretimine de katkı sağlaması, Alanya'daki gıda üreticisindeki
olumlu gelişimi göstermesi nedeniyle önemli görülmektedir.
Bu proje 2015 yılında da sayısal verilerle kıyaslanmayacak
ölçüde gerçekleşmiş olup her denetimin bir eğitime dönüşmesi ile

Uluslararası Yemek Yarışması kapsamında Yılın Altın Şefi, Yılın
Genç Altın Şefi seçilecektir. Yarışma süresince usta aşçılar ve genç
aşçılar için balık yemekleri yarışması, tavuk yemekleri yarışması, et
yemekleri yarışması, uzakdoğu yemekleri
kuzu yemekleri
yarışması, makarna yemekleri yarışması, display yarışmalar
düzenlenmiştir. Bu yıl diğer yarışmalardan ve diğer yıllardan farklı
olarak box (kapalı kutu)yarışmaları yapılmıştır.

yapılan hemen hemen tüm denetimlerde uygulama olanağı
bulunmuştur.

ULUSLAR ARASI ALANYA BELEDİYESİ
ALTINKEPÇE AŞÇILAR YEMEK YARIŞMASI
2014 yılında Alanya Belediyesi Altınkepçe Aşçılar Derneği işbirliği
ile Yemek Yarışmasının 4.sü organize edilmiştir.Bu yıl diğer yıllardan
farklı olarak yarışma uluslar arası olarak tescillenmiştir.Türkiye'nin
farklı illerinden ile dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel
yarışmacıların katıldığı yarışmada 14 kategori halinde yarışılmıştır.
24, 25 ve 26 Ekim tarihlerini kapsayan yarışmaya dünyaca ünlü
aşçılar ve dünyanın farklı bölgelerinden Wacs ( Dünya Şefler Birliği )
juri belgesine sahip juri üyeleri katılmıştır.Yarışmanın tüm
değerlendirilmeleri Wacs kurallarına göre yapılmıştır. Türkiye'nin her
yöresinden usta ve öğrenci yaklaşık 1000 yarışmacı aşçı katılmıştır.

Firma sponsorluğunda yapılan bu yarışma yüksek ölçüde ustalık
gerektirir. kapalı bir kutular gelir . İçerisinde ne olduğunu o ana öğrenen
yarışmacılar verilen sürede önce Başlangıç,ana yemek,tatlı şeklinde bir
planlama yaparlar ,sonrasında planlanan bu menüyü uygulayarak
sunuma hazırlarlar.
Ayrıca 2013 yılında ilki yapılan Alanya yemekleri ve Yöresel
Yemekler kategorisine de katılım oldukça fazla sayıda oldu.Bu yıl Bu
kategorilerin juri üyeliğini Belediye Başkanı ve ulusal basından tanınan
ünlü aşçı Oktay Usta (Oktay Aymelek) gerçekleştirdi.Her tadılan farklı
yöresel yemeği ve Alanya yemekleri şehir dışından gelen juri üyeleri
lezzetler karşısında değerlendirme yapmakta zorluk çektiler.

Uluslararası düzeyde gastronomi alanında uzman kişilerin
Alanya'da bu organizasyon vasıtası ile bulunmasının şehrin tanıtımına
ve Alanya mutfağının tanıtımına katlısı en üst düzeyde oldu.
Alanya Belediyesinin kardeş şehirlerinden gelen yarışmacılar da
kendi mutfaklarına ait yemeklerini yaparak yarıştılar.farklı dereceler
alan yarışmacılar gün sonlarında madalya ve ve setifikalarını çoşku
içinde aldılar.
Yarışmanın planlaması, alan düzenlemesi, organizasyonunun
yapılması, gıda mühendislerinin jüri olarak katılımı, teknik destek,
sponsor desteği ve organizasyonun tüm aşamalarında takip belediye
Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.
Türkiye'den yerli ve yabancı alanında uzman bir çok jüri üyesinin
WACS kurallarına göre puanlama yaptığı yarışma, Alanya için hem
farklı bir etkinlik olmuş hem de Alanya'nın tanıtımımda araç olmuştur.
www.alanya.bel.tr
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İSTANBUL GASTRONOMİ GÜNLERİ KATILIMI
Her yıl İstanbul'da düzenlenen ve tüm dünya gastronomi
sektörünün bir araya geldiği bu günler sektör için son derece önemli bir
organizasyondur.Uluslararası yarışmalar,sponsor sunumları,
showlar,seminerler düzenlenerek sektörün tüm temsilcilei ile bira
araya gelmek , fikir alışverişinde bulunmak,Uluslar arası yarışmalar
kapsamında değerlendirme jurilerinde hijyen dalında juri üyeliği
yapmak üzere Belediye Gıda Mühendisleri davet edilmiştir.
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Katılımları neticesinde sektör temsilcileri ve bir araya gelerek
gastronominin bir turizm faaliyet olarak Alanya'da da öne
çıkarılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulmuş ve Alanya
Belediyesi Altınkepçe Yemek Yarışmasının ulusal bazdan uluslar
arası platforma taşınması için ilk adımlar atılmıştır.

YÖRESEL YEMEKLERİN GÜNÜMÜZE TAŞINMASI PROJESİ
Alanya yöresinde yıllar öncesinden bu yana yapılan ,bazıları
günümüze intikal etmiş bazıları unutulmuş yöre yemek ve yeme
kültürünün yeniden canlandırılması ,yeni neslin öğrenerek
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile konsept bir proje
başlatılmıştır.Projenin ilk basamağında Alanya Belediyesi Uluslar
arası Yemek yarışmasına bir kategori eklenerek 'Alanya Yöresel
Yemekleri Yarışması' yapıldı.Bu yemek yarışmasını ulusal ve uluslar
arası platformda profosyenel olarak aşçılık yapan Wacs jürileri
puanlayarak dereceleri belirledi.Yerel ve ulusal basında haber değeri
ile beraber Alanya mutfağının lezzetleri dikkat çekmesi sağlandı.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Yarışma jürilerinden Oktay Aymelek (Oktay Usta) ulusal bir
kanalda yaptığı yemek ve sohbet programının(Yeşil Elma) bir
gününde

Alanya Yöresel Yemek

günü yapmak üzere

davette

bulundu.Alanya yemekleri,Alanya Belediyesi faaliyetleri tanıtımı ve
kozadan çiçek yapımının uygulamalı olarak gösterildiği program
oldukça yoğun ilgi ile takip edildi.

www.alanya.bel.tr
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Yöresel yemeklere çekilen ilgiden sonra halkımızdan yemeklerin
öğretilmesi ile ilgili yoğun talep geldi.Projenin dikkat çekme ,fark edilme
aşaması tamamlandıktan sonra da hanımlar için Yemek kursu
düzenlendi.

YÖRESEL ALANYA YEMEKLERİ KURSU
Günümüze taşınan veya unutulan Alanya mutfağına ait yemekler
ve ikramlıkların tekrar canlandırılması ve halkımıza öğretilmesi için 4
günlük bir kurs düzenlenmiştir.30 kişilik gruplar halinde yapılan kurs
Meziyet Köseoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi Uygulamalı mutfağında
gerçekleşmiş olup kurs öğreticileri Alanyalı 2 hanımdan
oluşmuştur.Alanyada yaptığı yemekleri ile ünlenen ve Alanya
Belediyesi Altınkepçe Yemek Yarışmasında dereceye giren
hanımlardan Emine Çorbacı ve Nazmiye Çolak hanımlar kurs
boyunca 25 çeşit yemeği uygulamalı olarak hem yapmışlar hem
öğrettiler.

Kursun son günü kursiyerler yemeklerden istedikleri çeşitleri
uygulama fırsatı bulmuşlardır.Yapılan son gün yemekleri bir sertifika
töreni eşliğinde hep beraber hem sunum yapılmış hem de güzel bir
kapanış yapılmasına vesile olmuştur.

Alanya Yemekleri kursuna katılanlar her yöreden insanlar olup
farklı kültürlerin kaynaşmasına ,örf ve geleneklerin öğrenilmesine
vesile olmuştur.Kursiyerlerimizden 4 kişi Rusya vatandaşı olan Türk
gelinlerdir.Kültürler arası kaynaşma ve paylaşma, işbirliği,
yardımlaşma, eskiden kalma geleneklerin yeni nesillere aktarılması
yapılan yemeklerin değerine değer katmıştır.
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HANIMLAR İÇİN PASTA KURSU
Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Aşçılar Derneği ortaklığı ile
yapılan hanımlar için Amatör Pastacılık Kursu 30 hanıma evde
yapabilecekleri basit tariflerden oluşan börek çeşitleri, kekler ve
tatlılardan oluşan bir programdan oluşmaktadır.Finansmanını
Belediyenin sağladığı Eğitimcvi olarak Altınkepçe Aşçılar Derneğine
bağlı bir aşçının görev aldığı etkinlik 3 günden oluşmuştur.Meziyet
Köseoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi uygulama mutfağı kullanılarak
yapılan eğitim sopnrası katılımcılara sertifika verilmiştir.
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ÖĞRENCİ DOSTU KONAKLAMA İŞLETMESİ

ALANYA TURİZM VE SANAT FESTİVALİ ÇALIŞMALARI

Alanya'da yükseköğrenimlerini gören öğrencilerin uygun fiziki
şartları taşıyan, sağlıklı, güvenli ve hijyenik işletmelerde
konaklayabilmelerini sağlamak adına, Alanya Belediyesi, Akdeniz
Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, Oba Belediyesi, Tosmur
Belediyesi, Kestel Belediyesi, Mahmutlar Belediyesi, ALTSO ve ALTİD
ile 24/05/2011 tarihinde Alanya Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi
Projesi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 6360 sayılı yasanın yürürlüğe
girmesini takiben Oba, Tosmur ve Kestel Belediyeleri kaldırılmış
olduğundan protokol gereklilikleri Alanya Belediyesi, Akdeniz
Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, ALTSO ve ALTİD tarafından
2014 yılında da sürdürülmüştür.

Alanya Turizm ve Sanat Festivalinde gıda satış standlarının
organizasyonu, kurulumu ve festival süresince kontrolü
müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. Alanya'daki yöresel
yemeklerin ön plana çıkarılması amacıyla standlarda Alanya'nın
mutfak kültüründe yerini almış yiyeceklerin satışı yapılmıştır. Yöresel
Alanya Yemekleri yapan işletmeler ve ev kadınlarına satış standları
verilmiş ve günler öncesinden Alanya yemeklerindeki lezzeti bilinen
katılımcılarla bir araya gelinerek, çadırların yerleşimi ve düzeni,
yemek satış sistemi ve satmayı planladıkları yemeklerle ilgili bir
planlama yapılmıştır.

Başvuru esasına dayanan projede, belirlenen şartlara sahip
olduğu yapılan kontroller neticesinde tespit edilen konaklama
yerlerine '' Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ''
alma hakkı verilmiştir. Berat almaya hak kazanan işletmelere,
üniversitenin internet adresinde yer verilerek öğrencilerin bu
konaklama işletmelerine hızla ulaşmaları sağlanmıştır. Öğrenim için
Alanya'ya gelen öğrencilere de yardımcı olmak amacıyla berat
kazanmış işletmelere kayıt süresince fakülte içerisinde stand verilerek
tanıtım yapmaları sağlanmış, bu sayede Öğrenci Dostu İşletmeler ile
öğrencilerin hızlı ve etkin bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı
olunmuştur. Yine protokol gereği eğitim – öğretim dönem içerisinde
öğrenciler tarafından şikayet edilen işletmeler Denetim Komisyonu
üyeleri tarafından incelenmiş olup bir işletmenin beratı iptal edilmiş 4
yeni işletme berat almıştır.
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Festival alanında farklı yemekleri de tatma imkanı bulan halkımız
kendileri için hazırlanan oturma alanlarında hoşça vakit geçirmişlerdir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Festivalin başlama tarihinden bir hafta öncesinden Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ekibinin de dahil
olduğu yoğun bir çalışma içine girmişlerdir. Gıda satışı yapılacak
stantların ve oturma alanlarının planlanması tamamlanmış; festival
boyunca yenilen içilen yerlerdeki kirlilik ve çöp toplama çalışması
müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşların şenlik boyunca tüketecekleri gıdaların hijyenik
yeterliliklerinin korunmasına özellikle dikkat edilmiştir. Aynı zamanda
gıda artıklarının çevre kirliliğine neden olmaması için çalışmalar
yapılmıştır. Festivale gelen yerli ve yabancı konuklar ile halkımız
Alanya'nın Yöresel Yemeklerinin tanıtıldığı stantlarda bu yemekleri
tatma fırsatı bulmuşlardır. Son derece yüksek katılımlı ve planlı geçen
festival programında gıda satışı iki gün sürmüştür.

ALANYA TURİZM VE SANAT FESTİVALİ TARİHTEN
GÜNÜMÜZE MUTFAK SERGİSİ
Festival kapsamında düzenlene sergide Koleksiyoner Mehmet
YAVUZ tarafından geçmişten yakın tarihimize kadar mutfaklarda
kullanılan ekipmanların sergilenmesiyle oluşturulmuş bir standdır.
Serginin organizasyonu, tanıtımı ve kurulumu müdürlüğümüz
personeli tarafından yapılmıştır.Eski zamanlarda kullanılan ve
insanların belki de ilk kez gördükleri ekipmanlar ile günümüzde
kullanılan elektronik aletler arasında bulunan farklar izleyenler
tarafından hayretle gözlenmektedir.
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NOEL PAZARI
2014 yılında 4. Kez yapılan ve Yabancılar Meclisi tarafından
organize edilerek ve alt kurulumunu,alan yerleşimini,standların
belirlenmesi ve kontrolü müdürlüğümüz tarafından tamamlanan Noel
Pazarı bu yıl da belli bir hayır işi için yapılmıştır.Buradan elde edilen
gelirin Yabancılar Meclisi tarafından başta engelliler yararına olmak
üzere bir amaç için kullanılması ve aynı zamanda Alanyada yaşayan
yabancılar için önemli bir etkinlik haline gelmesi kile yapılan tanıtım
hizmeti önemlidir.
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Alandaki organizasyon faaliyetleri, çadırların kurulumunun
takibi ve yerleşimi, katılımcıların belirlenmesi ve organizasyon
sırasındaki kontrolü müdürlüğümüz çalışanları tarafından
yapılmaktadır. Katılımcıların sattığı yiyecekler, hijyenik şartların
bozulmadan halkın hizmet alması mantığı ile tüm gün teknik personel
tarafından kontrol edilmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TRIATLON MAKARNA PARTİSİ
Triathlon organizasyonu kapsamında sporcular ve vatandaşlar
için yapılan makarna partisinde müdürlük elemanlarımız
organizasyon, takip ve kontrolünü yapmaktadır. Alan
düzenlemesi,temizlik işleri ve koordinasyon yapılarak etkinliğin bu
bölümünde yer alınmaktadır.
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KURBAN KESİM HİZMETLERİ
Alanya Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamlarda
kurban kesim işlemini gerçekleştirmesi merkezde 2 Mahmutlarda 1
olmak üzere üç adet kurban kesim yeri şartlarına uygun alan
oluşturmuştur. Her kurban bayramında veterinerler eşliğinde ve eğitim
almış kasaplar vasıtasıyla halkımız kurban kesim hizmeti
almaktadırlar. Kurban kesim yerlerinde yapısal özelliklerin
sağlanması, kesim planlaması, sıra takibi, ikramlıkların ve eğlence
alanlarının oluşturulması ile hizmetler birimimiz personeli tarafından
verilmektedir.

Kargaşa önlemek ve düzenli bir bekleme sistemi kurmak
amacıyla kullanılmaya başlanan sıramatikten alınan sıra
numarasına göre kurbanlıkların kesime alınmasına devam edilmiştir.
Sıra numarasını alan vatandaşlar, kendileri için oluşturulan bekleme
alanlarındaki çeşitli imkanlardan yararlanmakta ve sırası gelen
numarayı uyarı tabelalarını takip etmektedir.
Kurban kesim yerinde vatandaşlar bir taraftan bayramlaşma
olayını gerçekleştirmekte bir taraftan da belediyemizin hazırladığı
kurban kavurması ve içeceklerini tüketmektedir. Ayrıca çocukları ile
gelen vatandaşlar için bayram sevincine ortak olunmakta ve farklı
etkinlikler ile çocuklara iyi vakit geçirtilecek alanlar oluşturulmaktadır.
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KONTROLLÜ SOKAK SATICILARI İÇİN ÇALIŞMALAR
İlçemizde haşlanmış ve patlamış mısır satıcıları, kestane kebap
satıcıları, pamuk şeker ve simit satıcıları, ayakkabı boyacıları belli bir
yerleşim düzeni ile ve sabit araçlarında satış yapmaktadırlar.
Çiçekçiler belirlenen yerlerde gezici olarak satış yapmaktadırlar.
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Satıcı değişiklikleri, kimlik yenileme işlemlerinin müdürlüğümüz
tarafından takibine devam edilmektedir. Bu satıcıların kimlik bilgileri ile
satış yapacakları noktalar belirlenmekte ve ilçede seyyar olarak her
isteyenin gıda satışı yapması engellenmektedir.
İlçede faaliyet gösteren tüm satıcıların bilgisayar sisteminde bir
program ile kayıtların güncelliği takip edilmeye devam edilmektedir.

Seyyar Satıcılara Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Belli aralıklar ile tüm seyyar sabit satıcılarına uyulması gereken
kurallar ve kişisel hijyen konularında bilgilendirme toplantıları
düzenlenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu toplantılar
tertip edilmiştir. Satış yapan kişiye gıda ile temasta uymaları gereken
şartlar aktarılmaktadır.
Yıl boyunca belirli aralıklarla zabıta memurları satıcıları kontrol
ederek eksikleri belirlemektedir. Düzenlenen toplantı veya
bilgilendirme eğitimlerinde tespit edilen eksiklikler hakkında genel bilgi
verilmekte ve düzeltici faaliyet olarak yapılması gerekenler
aktarılmaktadır. Toplantı esnasında satıcılardan gelen şikayet ve
öneriler dikkate alınarak, çözüme yönelik değerlendirmeler
yapılmaktadır.

Bu satış grubu esnaflar için her yıl yapılan organizasyonla
yapılmaya devam etmiştir.Bunun yanında mahallelerin bağlanması
ile diğer tüm mahallelerde faaliyet gösteren satıcılar bir komisyon
tarafından değerlendirilmiştir.
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Ayrıca Belediye hizmet binasının önünde bir alanın tüm
düzenlenmesi yapılarak hanımların yoğunlukla el becerileri
ürünlerinin satışını yapabilecekleri bir sokak oluşturulmuştur.Sanat
sokağında satış yapılan tezgahların da standart bir biçimde olmasını
sağlamak amacı ile tezgahlar tasarlanmış ve görsel unsurlar ile dikkat
çeken bir alan oluşturularak 49 kişiye yer tahsis edilmiştir.

Bu tespitler sonucunda mahalle mahalle satıcı çeşit ve sayıları
belirlenirken ,satış yaptıkları noktaların uygun olup olmadığı ve ayrıca
alternatif satış alanlarının tespiti çalışmaları yapılmıştır.Mevcut durum
analizi yapan komisyon daha sonra olması gereken satıcı gruplarını
belirleyerek rapor halinde başkanlığa sunmuştur.2015 yılında alınan
kararlar doğrultusunda kontroller yine Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
www.alanya.bel.tr
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini; 5393 sayılı Belediye Kanunu,

KASAP DENETİMLERİ
Veteriner Hekimliği tarafından 2014 yılı içinde üç adet kasap

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5199 sayılı Hayvanları

işletmesinde iş yeri açma ruhsatı işlemlerinin tamamlanmasıyla

Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması'na Dair Uygulama

amacıyla denetim gerçekleştirilmiştir.

Yönetmeliği ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu'na dayanarak yürütmektedir.
Bu kanunlara dayanarak yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:
•

Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde

ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak.
•

Kurban Bayramı'nda Veteriner Hekimlik hizmetleri yapmak.

•

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak,

hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak
maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya
işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
•

Adli ısırık vakalarında

ısıran

hayvanı barınak

bünyesindeki karantina bölümüne almak ve karantina süresince bakım ve muayenesini 10 gün boyunca yapmak.
•

Zoonoz hastalıklarla mücadele etmek, çevre ve insan

Rutin denetim faaliyetleri kapsamında belediye sorumluluk sahasına
giren kasaplar, ruhsata uygunluk ve kaçak et ile mücadele hizmetleri
hususunda zabıta müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen ortak
denetime tabi tutulmuştur. Bu bağlamda 15 adet kasap işletmesi 2014
yılı içinde denetlenmiştir.

sağlığını korumaya yardımcı olmak
•

Ev ve Süs Hayvanlarına yönelik olarak eğitim düzenlemek

6360 sayılı yasa ile müdürlüğümüz faaliyetleri arasında bulunan
mezbaha hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne devrolmuştur. Bu
bağlamda 06.05.2014 tarihli Belediye Meclisi kararı ile Veteriner
Hekimliği ve Mezbaha Hizmetleri birimleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü
adı altında faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.
Müdürlüğümüzün, 6360 sayılı yasa ile birlikte yeni yapılanmanın bir
sonucu olarak hizmet alanı Bütün Alanya ilçe sınırları olarak
belirlenmiştir.
2014 yılında Alanya Belediyesi Cikcilli Hizmet Binası'nda kısırlaştırma
ünitesi kurulmuş olup, müdürlük faaliyetleri Alanya kent ölçeğinde iş
bu hizmet noktasında sürdürülmüştür.

KAÇAK ET DENETİMİ
5996 sayılı Kanun gereği bütün denetim yetkilerinin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nda toplanmasıyla birlikte, kaçak et kesimleri
ile ilgili denetim faaliyetini İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri
birlikte yürütmüşlerdir. Bu bağlamda 1 adet et arabasının denetimi
gerçekleştirilmiştir.

DENETİM FAALİYETLERİ
Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren başta kasaplar olmak
üzere et ve et ürünleri satışı yapan yerlerin denetimleri, İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte periyodik olarak
yapılmıştır.
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Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini; 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması'na Dair Uygulama
Yönetmeliği ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu'na dayanarak yürütmektedir.

Veteriner Hekimliği tarafından 2014 yılı içinde üç adet kasap

TURİSTİK DEVE İŞLETMECİLERİ YÖNETMELİĞİ VE
DEVE İŞLETME KONTROLÜ
Alanya İlçesi sınırları içinde deve ile turistik faaliyette bulunmak
isteyen vatandaşlarımızın faaliyetlerinin disipline edilmesi amacına
yönelik olarak hazırlanan “Alanya Belediyesi Deve İle Turistik
Faaliyette Bulunan Hayvan İşletmelerinin Çalışma Esas Ve
Usulleri Yönetmeliği” 04.06.2014 tarihinde Alanya Belediyesi
Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İş bu yönetmelik
gereğince denetim ve eğitim faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile
birlikte yürütülmüştür.
Bu kapsamda Alanya kent ölçeğinde faaliyet göstermek isteyen ve
çalışma için başvuru yapmış olan 49 adet işletmenin evrakları ile ilgili
kontrol yerine getirilmiştir. Yönetmeliğin kabul edilmesi ile birlikte ilk
defa develer mikroçiplenmiş, aşılanmış ve kimliklendirilmiştir. İlçemiz
sınırları içindeki 7 adet deve işletmesinin sağlık ve evrak kontrolü
Zabıta ekipleri katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

işletmesinde iş yeri açma ruhsatı işlemlerinin tamamlanmasıyla
amacıyla denetim gerçekleştirilmiştir.

KOMİSYON DENETLEME FAALİYETLERİ
Alanya Kaymakamlığı tarafından 5199 sayılı Kanun ve 5996 sayılı
Kanunlara muhalefet konularını içeren vatandaş şikâyetlerinden
kaynaklı taleplerin karşılanması amacıyla kurulan komisyonda görev
alınmıştır. Komisyon çalışmaları kapsamında 2 adet şikâyet İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Doğa Koruma Şeﬂiği ve Kolluk
kuvvetleri ile birlikte yerinde incelenerek gerekli rapor ve tutanaklar
tanzim edilmiştir.

FAYTON İŞLETMELERİ KONTROLÜ
İlçemiz sınırları içindeki 4 fayton işletmesine ait 8 atın sağlık ve
mikroçip kontrolü yapılmıştır.
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KURBAN BAYRAMI FAALİYETLERİ
2014 Yılında Kurban Bayramı öncesinde kurulan “İlçe Kurban
Komisyonu” nda görev yapılmıştır.

Belirlenen kurban satış yerlerinin dağıtımı için ilgili hayvan
satıcılarında başvuru belgeleri alınarak, hak sahiplerine kura usulü
ile yerlerinin teslimi yapılmıştır.

2014 yılı kurban satış yerleri Alanya Belediyesi Encümen kararı ile
Alanya Devlet Hastanesi Arkası, Cikcilli Mahallesi Mezbaha altı,
Mahmutlar Mahallesi Alanya Belediyesi Şantiyesi ve Konaklı
Muayene İstasyonu olarak belirlenmiştir. Tespit edilen yerlerin
düzenlenmesi iş ve işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğinde
gerçekleştirilmiştir. Kurban satış yerlerinde vatandaşların genel
ihtiyaçları (su temini, seyyar tuvalet ihtiyacı, vb.) ile ilgili tedbirler
Zabıta Müdürlüğü desteği ile alınmıştır.
Kurban satış yerleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 406 adet
başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerin
yapılması amacıyla bir komisyon oluşturulmuş olup, söz konusu
komisyonda müdürlükte görev yapan veteriner hekimler, Alanya
Ziraat Odası Başkanı ve Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü yetkilileri hazır bulunmuştur.

Ayrıca kurban satış yerlerinde kurbanlıkların su ihtiyaçları için gerekli
tedbirler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte alınmıştır.

Kurban Satış Yerlerinin denetimleri kapsamında sığır cinsi hayvanlar
için hayvan pasaportu, keçi koyun cinsi için hayvan nakil belgesi
incelemeleri Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile
birlikte yapılmıştır.
Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, kurban satış
yerlerinde ve yerel medya aracılığıyla vatandaşlara anlatılmıştır.
Kurban satış yerlerinde özellikle büyükbaşlarda yaş tespiti yapılarak
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca kurban kesim yerlerinde kesim
faaliyeti ve hazır kıyma hizmeti ücretsiz olarak verilmiştir.
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İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren otel, market ve kasap gibi stoklu et
ve et ürünlerini kullanan ve satan işletmelerde uygun olmayan şartlar
nedeni ile insan tüketimine sunulamayacak durumda olan ya da son
kullanma tarihi gelmiş, imhasına karar verilen et ve et ürünleri
ekiplerimizce Demirtaş Köpek Bakım Merkezi'ne nakledilerek buradaki
hayvanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.

İlçemizde bulunan Tabii Hayvan Sevgisi Derneği üyesi gönüllüleri ile
bakım merkezinin ameliyat, temizlik ve işçilik faaliyetlerinin yapılması
konusunda ortak faaliyetler yürütülmüştür.

2014 yılında ücretsiz kurban kesimi hizmeti vermek isteyen 33 adet
kurban kesim yeri sahibinin başvuruları alınmıştır. Başvuru sahipleri
ile ilgili gerekli işlemler, İlçe Kurban Komisyon kararları uyarınca
yürütülmüştür.

Belediye bünyesinde bir panelvan ve dört personel ile sokaklardaki
sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması ve bu hayvanların bakım
merkezimize olan nakilleri gerçekleştirilmiştir. Bakım merkezinin gıda,
ilaç, elektrik, yakıt, su ve benzeri hizmetleri kurumumuz tarafından
sağlanmaktadır.

SAHİPSİZ HAYVAN REHABİLİTASYON FAALİYETLERİ
Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon
faaliyetleri kapsamında 1997 yılında Demirtaş Mahallesi'nde köpek
barınağının kurulmasını sağlamıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu doğrultusunda kurulan 200 hayvan kapasiteli bu merkezde,
sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma
işlemlerinin yanı sıra sahiplendirilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir. Köpek barınağı, kuduz başta olmak üzere zoonoz
hastalıkların yayılmasını önlemek, başıboş hayvanların üremelerini
kontrol altına almak, bu hayvanları korumak, rehabilite etmek ve
sahipsiz hayvanların refahını sağlamak için faaliyetlerini
sürdürmektedir.
www.alanya.bel.tr
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2014 yılı içinde Demirtaş Köpek Bakım Merkezi'ndeki tüm bölümlerin
dış parazitlere karşı aylık olarak, iç parazitlere karşı ise yılda 1 defa
ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı boyunca bölümlerde
oluşan hasarlar tamir edilmiştir. Yıl boyunca bakım merkezinde görev
yapan personeller ve barınak gönüllüleri ile düzenli toplantılar
gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı içinde yerli ve yabancı ziyaretçilerden oluşan hayvanseverler
Sahipsiz Hayvan Barınağı'na ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Ziyaretleri
sırasında çeşitli yardımlarda bulunan hayvansever gönüllüler
barınakta yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Sahipsiz Hayvan Barınağı
Veteriner Hekimi Hasan Eşit tarafından bilgilendirilmişlerdir.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Barınak'ı Demirtaş
Mahalle merkezine bağlayan yol ve Barınak önünde yer alan bağlantı
yolu asfaltlanmıştır.

“CANLAR İÇİN BİR KAP DA SEN DOLDUR” KAMPANYASI
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında
sokak hayvanlarına yönelik “Canlar için bir kap da sen doldur”
kampanyası başlatılmıştır.

Bakım merkezinde sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması aralıksız
devam etmektedir. İlgili Bakanlık yönergeleri ile sahipli hayvanlara
belediyelerce kısırlaştırma ve aşılama gibi poliklinik hizmetlerin
verilmesi yasaklanmıştır. Bu bağlamda kurum faaliyetleri sadece
sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve refahının
sağlanması olarak belirlenmiştir.
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Kampanya kapsamında halkın duyarlılığının arttırılması
amaçlanmıştır. Sıcak havalarda canlıların artan su ihtiyacını
karşılamak için özellikle sokaklarda sahipsiz olarak barınmaya
çalışarak yaşam savaşı veren kedi ve köpekler başta olmak üzere, su
ve yiyecek ile doldurulmuş kapların bu canlıların ulaşabileceği ve
barınabileceği yerlere konulması önem arz etmektedir.

TABLO - 1

TABLO - 2

BİR KAP SU, BİR KAP MAMA KOYALIM
Projenin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması amacıyla
sokakta yaşayan canlılar için bir pet şişe suyun, bir tas mama veya
yemin sokakların uygun yerlerine çevre kirliliğine neden olmayacak
şekilde koymalarını sağlanmasının devamlılığını takip ederek
doldurmalarını önemlidir.

KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ
Demirtaş Köpek Merkezi'nde yapılan kısırlaştırma faaliyetinin
yanında idareye ait Cikcilli Şantiyesi'nde 28 Mayıs 2014 tarihinde yeni
bir kısırlaştırma ünitesi kurulmuş olup, hafta içi her gün düzenli olarak
kısırlaştırma faaliyetine devam edilmiştir. Söz konusu kısırlaştırma
faaliyeti her Perşembe hayvan severlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bakım merkezine ve kısırlaştırma ünitesine gelmiş olan sahipsiz
hayvanların tümü aşılanmakta ve parazitlere karşı ilaçlanmaktadır.
Bunun yanında tıbbi desteğe ihtiyacı olan hasta hayvanların gerekli
tıbbi girişimleri Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan
Veteriner Hekimler tarafından yapılmaktadır.

SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI
Bakım merkezinde aşıları, parazit ilaçlamaları, mikroçip marifetiyle
işaretlemeleri yapılmış olan köpeklerin vatandaşlar tarafından
sahiplendirilme çalışmaları sürdürülmüştür. 2014 yılında 62 adet
sahiplendirme çalışması tamamlanmıştır. Sahiplenmenin
özendirilmesi ve belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması
amacıyla broşür dağıtımı da yapılmıştır. Yıllara göre sahiplenme
adetlerine TABLO–3 te yer verilmiştir.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
Kısırlaştırma çalışmalarında hayvan severler ile yakın ilişkiler
kurulmuş ve ortak faaliyetler yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde
2014 yılında toplam 762 adet sahipsiz hayvana kısırlaştırma
operasyonu yapılmıştır. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması
faaliyetinin yanında aşılama faaliyetine de devam edilmiştir. 2014
yılında 1076 adet kuduz aşısı uygulaması yapılmıştır. Bunun yanında
barınaktaki köpekler için de bulaşıcı köpek hastalıklarına karşı karma
aşı uygulaması yıl boyunca aşılama takvimine göre yapılmıştır. 2014
yılında 419 adet karma aşı yapılmıştır.
2014 Yılında aylara göre yapılan sahipsiz hayvan faaliyetleri
uygulamalarının adetleri TABLO–1 de gösterilmiştir. Yıllara göre
kısırlaştırma sayılarına da TABLO–2 de yer verilmiştir.
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BARINAK ZİYARETLERİ
2014 yılı içinde hem vatandaşların hem de Alanya'da faaliyet gösteren
okulların ziyaretlerine ev sahipliği yapılmıştır. Gerçekleşen bu
ziyaretlerde Alanya Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik
yürüttüğü faaliyetler ile barınağın işleyişi hakkında ziyaretçiler
bilgilendirilmiştir. Bununla birlikte ziyaretçilere hayvan sahiplenmenin
önemi ve hayvan bakımı hakkında temel bilgiler aktarılmıştır.

BELEDİYEMİZ PARK VE BAHÇELERİNDE YER ALAN
AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI BAKIMI
Alanya Belediyesi tarafından sokak hayvanları için özel olarak
yaptırılan “Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları” farklı noktalara
yerleştirilmiştir. Ayrı toplanan ambalaj atıkları iş bu Akıllı Geri
Dönüşüm Kutularına atılarak sokak hayvanları için besin temini
sağlanmıştır. Akdeniz Bölgesi'nde bir ilk olan ve güneş enerjisi
sistemiyle çalışan kutulara pet veya cam şişe atıldığı zaman mama ve
su kutunun altında yer alan kaplara dökülmekte olup, bu sayede
sokak hayvanlarının aç ve susuz kalması engelleniyor. Akıllı geri
dönüşüm kutuları sayesinde vatandaşların pet şişe veya cam
şişelerini bu ünitelere atarak geri dönüşüm projesine tam desteği
sağlanmakta olup, sokak hayvanlarının temel beslenme şartlarının
devamlılığı sağlanmıştır. Alanya Belediyesi tarafından sokak
hayvanları için temin edilmiş olan Geri Dönüşümlü Hayvan Beslenme
Odakları (Pugedon) Alanya Belediyesi sorumluluğunda yer alan 2
adet park ve bahçeye yerleştirilmiş olup, periyodik kontrolleri
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

PARK VE BAHÇELERDE SU VE YEM
İSTASYONLARI BAKIMI
Alanya Belediyesi sorumluluğunda olan park ve bahçelerde köpek
suluğu, yemliği ve WC ünitelerinin 2014 yılı içinde periyodik olarak
bakımları yapılarak, su ve mama teminleri düzenli olarak yapılmıştır.

ADLİ KARANTİNA FAALİYETİ

BELEDİYEMİZ PARK VE BAHÇELERİNDEKİ KEDİ
PARKLARINDA BULUNAN KEDİLERİN KONTROLÜ
2014 yılı içinde Alanya Belediyesi sorumluluğunda olan park ve
bahçelerde yer alan kedi parklarının periyodik kontrollerinin
devamlılığı sağlanarak, kısırlaştırma ve rutin hekimlik faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında Alanya sınırları içerisinde meydana gelen ve müdürlüğe
intikal eden adli ısırık vaka sayısı 3 adet olmuştur. Isıran hayvan,
barınak bünyesindeki karantina bölmesine alınmış, karantina
süresince bakım ve muayeneleri yapılmıştır. Isırık vakalarında 10
gün boyunca karantina uygulaması yapılmakta ve olumsuz olmayan
durumlarda karantina sonlandırılmaktadır. 2014 yılında karantina
uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk
yaşanmamıştır. Yıllara göre karantina uygulaması adetlerine tablo–4
te yer verilmiştir. Bununla birlikte sahipli ve aşılı olan ısırık
vakalarında yed-i emin olarak sahibinde karantina uygulaması
yapılan 4 adet vaka olmuştur. Bu vakaların da 10 günlük
müşahedelerinin kontrolü müdürlük tarafından yapılmıştır.

TABLO - 4
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZOONOZLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ
İlgili yönetmelik gereği sahipsiz hayvanların Zoonoz (insanlara da
geçebilen hastalıklar) hastalıklara karşı mücadele faaliyetleri
kapsamında, kuduz hastalılığına karşı aşı uygulamalarına hem
Demirtaş Hayvan Barınağı hem de kısırlaştırma ünitesinde 2014 yılı
boyunca devam edilmiştir. Bu bağlamda 2014 yılında 1076 adet kuduz
aşısı uygulaması yapılmıştır. Yıllara göre aşılama faaliyeti TABLO–5
te gösterilmiştir.

Bu seminerlere ve toplantılara ilave olarak öğrencilere yönelik kariyer
günü programları düzenlenmiştir. Bu programlar doğrultusunda
Veteriner Hekimliği konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

TABLO - 5

DEVE SAHİPLERİNE HAYVAN REFAHI EĞİTİM SEMİNERİ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE
HAYVAN SEVGİSİ SEMİNERİ
Müdürlük bünyesinde görev yapan Veteriner Hekimler tarafından
talepler doğrultusunda Alanya sınırları içindeki okullarda öğrencilere
yönelik olarak sahipsiz hayvan ve hayvan sevgisi üzerine seminerler
ve toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantı ve seminerlerde “Hayvanları
Koruma Kanunu, Belediye hizmetleri ve uygulamaları, aşılama,
kısırlaştırma, sahiplendirme ve karantina uygulamaları,
hayvanlara yaklaşım ” hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Seminerlerde hayvan sevgisinin anlatılması için hayvan sever
vatandaşlarla birlikte ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda
hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve onların da sevgiye
ihtiyaçları olduğu uygulamalı olarak anlatılmıştır.

04.06.2014 tarihinde Alanya Belediye Meclisi'nde kabul edilmiş olan
“Alanya Belediyesi Deve İle Turistik Faaliyette Bulunan Hayvan
İşletmelerinin Çalışma Esas Ve Usulleri Yönetmeliği” amir hükmü
gereğince yetiştiricilere eğitim programı düzenlenmiştir. Bu
yönetmelik uyarınca müdürlük tarafından eğitim faaliyetleri
yapılmaktadır.

Hayvan refahı ve nakilleri başta olmak üzere ilgili mevzuat
uygulamalarının anlatıldığı eğitim programına İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli de eğitimci olarak eşlik
etmiştir. 45 işletmecinin katıldığı bu seminerden sonra katılımcılara
eğitim sertiﬁkası verilmiştir.
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YENİ SAHİPSİZ HAYVAN GEÇİCİ BAKIMEVİ
VE REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ
2012 yılında Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için;
Alanya İlçesi Yeşilöz Köyü Alanya Orman işletme Müdürlüğü Demirtaş
Şeﬂiği, Demirtaş Serisi:400.377 numaralı bölmelerine izin alınmıştır.
İzin alınan alan enerji hattı da dâhil olmak üzere toplam 24 dönümdür.
2013 yılı içerisinde Barınak Projesi revize edilerek, proje Orman
İşletme İl Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Bunun sonucunda yapılacak
olan donatılara rastlayan ağaçların kesilmesi için gerekli izin alınmış
ağaçların mühürlenmesi tamamlanmıştır. 2014 yılı içerisinde de
ağaçlar kesilmiştir.

2014 yılı içerisinde 600 m uzunluğunda 0,5 m beton ile 1,5 m tel
örgüden oluşan çevre koruma duvarı ile 600 m uzunluğunda ve 2 m
genişliğinde hayvan yürüyüş parkuru imalatı yapılmıştır. Yine 2015
yılı içinde ihalesi yapılacak olan tesise ait klinik Binaları ve
Barınakları için ihale işlem dosyası çalışmalarına başlanmıştır.

Projelendirilen Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan
müşahede ve hayvan bağımsız bölümleri ile ameliyathane, işçi
odası, duş, veteriner hekim odası, seminer ve sergi odası, mutfak,
soğuk hava deposu, kuru gıda deposu ve çamaşırhane bulunacaktır.
Bunlardan ayrı olarak daha önce bulunmayan evcil hayvan mezarlığı
ve kedi barınağı da planlanmaktadır.
2013yılı içerisinde barınağın su ihtiyacının karşılanması için su isale
hattı ihalesi yapılmış ve 2014 yılı içerisinde imalat tamamlanmıştır.
Tamamlanan imalatta 2 adet su terﬁ istasyonu ile 2 adet 50 m³ lük su
depo bulunmaktadır. Su depolarından bir tanesi kullanma suyu için, bir
tanesi de içme suyu olacak şekilde planlanmıştır.
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YENİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ VE
SAHİPSİZ HAYVAN REHABİLİTASYON ARACI PROJESİ
2014 yılı içerisinde Alanya Belediyesi Tamirhanesinde projelendirmiş
olan yeni bir mobil kısırlaştırma aracının imalatına başlanmıştır. Yeni
mahalle olan köyler için öncelikli çalışma amacı ile düşünülmüş olan
araç, 2 ameliyat masası ile birlikte aynı anda 2 operasyon yapma
imkânına sahip olacaktır. 2014–2019 stratejik planında kabul edilmiş
hedef doğrultusunda 2015 yılı içerisinde imalatı ve ruhsatlandırma ve
izin işlemleri bitirilecek ve hizmet vermeye başlayacaktır.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
METRO MARKET ATIK GIDA BERTARAF PROJESİ
2014 yılı içerisinde müdürlük ile Metro
Market arasında, Metro Market
tarafından oluşturulmuş olan atık
gıdaların barınak tarafından bertaraf

HAYVAN KORUMA İLE İLGİLİ MERKEZİ İDARE
MEVZUATI TOPLANTILARI
6360 sayılı yasa ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk
alanının genişlemesine bağlı olarak ilk kez 2014 yılında Alanya
Belediyesi'ni temsilen müdürlük yetkilileri İl Hayvanları Koruma
Komisyonu'na katılım sağlamıştır.

edilmesi için yeni bir protokol
hazırlanmış ve karşılıklı imzalanmıştır.
Yeni protokol ile atık gıdaların amacı
dışında kullanılmasının engellenmesi
için tip bir süreç oluşturulmuş ve
uygulamaya konulmuştur. Türkiye
çapındaki Metro marketler içerisinde
örnek olan bu proje ile atık gıda işlemleri
disipline edilmiştir. Bu projede atıkların
insan gıdası olarak kullanılması, gıda
boyası ve özel atık konteyner kullanımı
ile engellenmiştir.
Bu proje sayesinde market atık gıdaların bertarafını sağlarken, barınak
köpekleri de sürekli ve uygun yemek materyaline kavuşmuştur. İş bu

Bununla birlikte DKMP 6. Bölge Müdürlüğü'nde sahipsiz hayvan
rehabilitasyonu ve kimliklendirme ve yeni yaklaşımlar ve uygulamalar
konulu bir bilgilendirme ve eğitim toplantısına katılım sağlanmıştır.

proje kapsamında konteynerlerde atık gıdaların biriktirilmesi
aşamasına kadar olan süreç Metro Market tarafından, sonrasında
toplanan atık gıdaların barınağa ulaştırılması süreci ise Veterinerlik
İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

BÜRO FAALİYETLERİ
Hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin değerlendirilmesi çalışmaları
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda
2014 yılı içerisinde 650 adet yazılı ve telefon başvurusu
değerlendirilmiştir. Söz konusu başvuruların içerisinde 43 adedi bilgi
edinme hususunda olup, yapılan başvuruların gereği yerine
getirilmiştir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6360 sayılı yasa ile 30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden
sonra belde belediyeler kapanmıştır. Bu kapanan beldelerden gelen
zabıta personelleri ile birlikte toplam personel sayımız 123 olmuştur.
Vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek amacı ile başta
Alanya'nın merkezinde olmak üzere 1 adet doğuda 2 adet batıda
zabıta karakolu oluşturulmuştur. Bu karakollar Mahmutlar,Payallar ve
Avsallar hizmet binalarında konuşlandırılmıştır.

RUHSAT HARİCİ FAALİYET GÖSTEREN
İŞYERLERİ DENETİMLERİMİZ
2014 Yılı içerisinde yapmış olduğumuz denetimlerde 26 adet iş
yerinin Ruhsat Harici Faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve bu iş
yerlerine tutanak tanzim edilmiştir. İşyerlerinde bulunan ruhsat harici
malzemeler kaldırtılarak ruhsat doğrultusunda çalışmaları
sağlanmıştır.(5326 S.K.32 Mad. Zabıta Yönetmeliği Madde 14)

FİYAT ETİKETİ VE YAKA KARTI İLE
İLGİLİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılı işyerlerine ﬁyat etiketi ve yaka kartı ile ilgili yapılan
denetimlerde 41 adet iş yerinin 4077 sayılı kanun gereği satışa
sunulan malların üzerinde Fiyat Etiketinin olmaması, 52 adet iş
yerinde çalışan personelin Yaka Kartı bulunmamasından dolayı (5326
Sayılı Kanun 32.Maddesi Zabıta Yönetmeliği Madde 22) tutanak
tanzim edilmiştir. (Satışa Sunulan Malların Üzerinde Etiket Olmadığı
Madde 162–4077 Sayılı Kanun)
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İŞYERİ DIŞINA MALZEME ÇIKARMAYLA
İLGİLİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılı içerisinde yapılan kontrol ve denetimlerde işyeri dışına
malzeme çıkaran 372 adet işyerine 1608 ve 5393 sayılı Belediye
Yasaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.Maddesi (Belediye
Zabıta Yönetmeliği Madde 186) çerçevesinde işlem yapılmış olup ve
kurallara uymayan işyerleri için faaliyetten men kararı alınmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE
HANUTÇULUKLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ekiplerimizce ve şehir içinde bulunan güvenlik kameralarımızca
mal ve hizmet satmak amacıyla yoldan gelip geçen insanları ﬁili ya da
sözlü olarak rahatsız ettiği (Hanutçuluk ) tespit edilen 5 adet iş yeri
çalışanına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi gereği
tutanak düzenlenerek Kaymakamlık Makamı'nın oluruyla işyerleri
mühürlenmiştir.

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NA
GÖRE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ DENETİMLER
2014 yılında yapmış olduğumuz denetimlerde 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 37.maddesine göre yoldan gelip geçenleri
rahatsız eden 5 adet işyeri çalışanına,5326 sayılı kanunun
33.maddesine göre çevreye rahatsızlık vererek dilencilik yapan 7 adet
şahsa cezai işlem uygulanmıştır. 5326 sayılı kanunun 38.maddesine
göre yaya geliş geçişine engel olarak kaldırımı işgal eden 1156 adet
araca cezai işlem uygulanmıştır. Uygulanan cezai işlem sonucu
yazılan 435 adet tutanaktan 68,50 TL peşin para tahsilâtı yapılmıştır.
Diğer cezalar tahsil edilmesi için Gelir Müdürlüğü'ne teslim
edilmiştir.5326 sayılı kanunun 41.maddesine göre çevreyi kirleten 2
adet işyerine,42.maddesine göre izinsiz aﬁş asan 3 adet işyerine
cezai işlem uygulanmıştır.5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre
2014 yılında 1173 adet ceza işlemi uygulanmıştır.

İŞYERİ KAPANIŞ SAATİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Alanya Belediye Encümeni'nin 07.06.2012 tarih ve 1300 sayılı
kararıyla şehrimizde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri
dışındaki işyerlerinin kapanış saati 01.00 olarak belirlenmiştir.
Yapılan uygulamalarda işyerlerinin genel olarak bu kurala uydukları
tespit edilmiştir.2014 yılında yapılan denetimlerimizde kapanış
saatine uymayan 9 adet işyerine ekiplerimiz tarafından tutanak
tanzim edilmiştir.
www.alanya.bel.tr
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İŞYERİ MÜHÜRLEMELERİ
2014 yılında ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde işyeri
önüne fazla malzeme çıkaran, ﬁyat etiketleri olmayan, işyeri kapanış
saatine uymayan ve ticaretten men cezası alan toplam 120 adet işyeri
mühürlenmiştir
. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 8.maddesi
gereği hanutçuluk yaptığı tespit edilen 21 adet işyerine mühürleme
tebligatı yapılmıştır. Söz konusu işyerleri belirtilen tarihlerde
mühürlenerek mühürleme tutanakları Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
EĞLENCE YERLERİ RESTORANLAR VE
GIDA SATIŞI YAPAN İŞYERLERİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılı içerisinde yapılan eğlence yerleri, restoran ve gıda
satışı yapan sıhhî şartlara uymayan 7 adet, personel yaka kartı
bulunmayan 18 adet, uygunsuz saatte çöp çıkaran 5 adet işyeri için
5326 sayılı kanunun 32.maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin
186.maddesi gereğince tutanak tutularak encümene havale edilmiştir.
Müzik ruhsatı olmadan müzik yayını yapan 14 işyeri için de gerekli
maddeden işlem yapılmıştır.

PAZARYERİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılı içerisinde pazaryerlerine yapılan denetimlerde
başkasının yerine sergi açan, satışa sundukları mallar üzerinde ﬁyat
etiketi olmayan, satış yapan personelde yaka kartı bulunmayan ve
Pazarcılar Odası tarafından dağıtılan önlükleri giymeyen 24 pazarcı
esnafına tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca pazaryeri bölgesine erken
saatte araçlarını bırakıp sergi açan 7 adet pazarcıya tutanak tanzim
edilmiştir. Açıkta satışı yasak olan gıda ürünlerinin üzerleri açık olarak
satışına da izin verilmemiştir.
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HALK PAZARI İÇİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılında Ucuz Halk Pazarı içerisinde bulunan manav,
balıkçı ve diğer işyerlerine yapılan denetimler sonucu dışarı fazla
malzeme çıkaran 6 adet işyerine, satışa sunulan malzemelerin
üzerinde ﬁyat etiket olmayan 4 adet işyerine ve yaka kartı bulunmayan
2 adet işyeri çalışanına tutanak tanzim edilmiştir. Balık satışı yapılan
işyerleri arkasındaki bölgenin sürekli olarak temizlenmesi ve
uygunsuz malzemelerin konulmamasıyla ilgili gerekli uyarılar
yapılmıştır.

İNTERNET CAFE DENETİMLERİMİZ
2014 yılı içerisinde internet cafelere yapmış olduğumuz
denetimlerde işyeri evrak kontrolleri yapılarak; internet cafede küçük
yaşta çocuk ve okul saatlerinde öğrenci bulunduran, işyeri kapanış
saatine uymayan 17 internet cafeye tutanak tanzim edilmiştir.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI, TİCARİ TAKSİ
VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ İLE İLGİLİ
DENETİMLERİMİZ
2014 yılı içerisinde Halk Otobüsleri'ne yapılan denetim sonucu
özel halk otobüsleri yönetmeliğine uygun olarak çalışmadığı tespit
edilen 18 araca 5326 sayılı kanunun 32.maddesi gereği (Zabıta
Yönt.186.maddesi gereği) tutanak tanzim edilmiştir
2014 yılı ticari taksilere yapılan denetim sonucu durak harici
bekleme yapan, yaka kartları olmayan 14 adet ticari taksiye,
taksimetresi açık olmayan 5 adet ticari taksiye (5326 Sayılı
Kanun'un 32.Maddesi, Zabıta Yönetmeliği Madde 22,186 ve 63/C
)tutanak tanzim edilmiştir.
Öğrenci servislerine yapmış olduğumuz denetimlerde servis
araçlarının vize kontrolleri yapılarak, taşıma kapasitelerini
aşmamaları konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.
Petrol oﬁsleri ve araç yıkama merkezleri harici yerlerde
bekleme yaparak araç temizliği yapan, çöplerini yol kenarları ve
çevreye bırakan 8 adet tur otobüsüne tutanak tanzim edilmiştir.
Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde yapılan
denetimlerde, otogarda huzuru bozan, diğer ﬁrma çalışanları ile
kavga eden 10 adet ﬁrma sahibine tutanak tanzim edilmiştir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 İmar Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz çalışmada, inşaat
yasağı olduğu halde inşaat yapımına devam eden 7 adet inşaata
Zabıta Yönetmeliği 100. maddeden ve izinsiz tadilat çalışması yapan
92 adet işyeri veya şahsa 104. maddeden tutanak tanzim edilmiştir.

HURDA ARAÇLARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
2014 yılında İlçemiz sınırları içerisinde sahipleri tarafından
bırakılan atıl ve hurda durumdaki 223 adet araca 5326 sayılı kanunun
41/6. maddesine göre işlem yapılmıştır. 154 adet hurda aracın
sahibine ulaşılarak bulunduğu yerden kaldırılmış, geriye kalan 69 adet
sahibi bulunamayan hurda araçlar ise Alanya Belediyesi encümen
kararı ile Traﬁk Zabıta Ekiplerimiz tarafından Belediyemiz Toslak
Şantiyesi'ne çekilmiştir.

TABELA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
2014 yılı içinde yapılan uygulamalar sonucu işyerlerine ait
uygunsuz totem tabelalar ile yol içerisine ve kaldırım üzerine konan
tabelalardan, kaldırım işgali yapanlar ile ilgili işyerlerine gerekli uyarı
yapılarak kaldırılması sağlanmıştır.

DİĞER BİRİMLERLE ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ
Müdürlüğümüzün diğer müdürlükler ve bölümlerle ortak
yürüttüğü çalışmalar;
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarımızda
kaldırım üzerindeki ve apartman bahçelerinde bulunan ağaçları
izinsiz kesen 24 şahsa, Zabıta Yönetmeliği'nin 124. maddesi gereği
tutanak tanzim edilmiştir.
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 Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz çalışmamızda,
traﬁk kazası sonucu belediye aksesuarlarına ve traﬁk levhalarına
zarar verme, beton araçlarının yollara harç dökmesi, kaldırım ve parke
taşlarına zarar verme v.b sebeplerden, Zabıta Yönetmeliği'nin 64.
maddesinden dolayı 26 adet tutanak tanzim edilmiştir.

SEYYAR SATICILAR VE HURDACILAR İLE
İLGİLİ DENETİMLERİMİZ
2014 yılında ilçemiz sınırları içerisinde izinsiz hurdacılık ve
seyyar satıcılık yaparak çevreyi rahatsız eden 15 kişiye Zabıta
Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem
yapılmıştır.
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5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU İLE İLGİLİYAPILAN ÇALIŞMALAR
2014 yılı ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri
çalışanlarıyla ilgili 5510 sayılı kanunun 8.maddesinin 7.fıkrası gereği
307 adet işyerine, çalışanlarla ilgili form düzenlenerek Antalya
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

2014 YILINDA YAPILAN YARDIMLAR
2014 yılında Alanya Belediyesi’ne yardım için dilekçe ile
müracaat eden 724 vatandaşımızın tahkikatları ekiplerimiz
tarafından yapılmış ve yapılan tahkikat sonucu ekonomik durumu iyi
olmadığı tespit edilen 653 aileye maddi yardım yapılmıştır.
Belediyemize öğrenci bursu için dilekçe ile müracaat eden 630
üniversite birinci sınıf öğrencisine, ekiplerimiz tarafından yapılan
gerekli tahkikatlar sonucu bir defaya mahsus maddi yardım
yapılmıştır.

AVSALLAR KARAKOLUMUZUN
2014 YILI FAALİYET GÖRÜNTÜLERİ

Ramazan-Şerif’te ihtiyaç sahiplerine Eşgilik Düğün Salonu’nda
verilen yemeğe gelemeyecek kadar yaşlı, hasta ve engelli durumda
olduğu tespit edilen 23 kişinin evlerine sivil ekiplerimiz tarafından
yemek servisi yapılmıştır.
2014 yılı Ramazan’ında gıda yardımı içi müracaat eden 347
kişiye, yapılan tahkikatlar sonucu yardıma muhtaç oldukları tespit
edilmiş ve sivil araçlarla gıda paketleri evlerinde teslim edilmiştir.
Müdürlüğümüze dilekçe ve raporları ile müracaat eden 33 adet
engelli ailenin evine gidilerek alınması gereken rapor ve ilaçlarda
yardımcı olunmuştur. Yine belediyemize müracaat eden 6 kişiye
işitme cihazı, 6 kişiye hasta yatağı,28 kişiye akülü ve manüel
tekerlekli sandalye alımı yapılmıştır.

MAHMUTLAR KARAKOLUMUZUN
2014 YILI FAALİYET GÖRÜNTÜLERİ

TEVFİK HOCA ALANYA EVİ ÇALIŞMALARI
18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında; Tevﬁk Hoca Alanya Evi
ziyaretçilerine yönelik “Alanya Kalesi Ömürlü-Kemal Atlı Kültür Evi ve
Sapadere kanyonu kültür gezisi” düzenlenmiştir.

PAYALLAR KARAKOLUMUZUN
2014 FAALİYET GÖRÜNTÜLERİ
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Sünnet faaliyetleri çerçevesinde (2014 yılında) 10`lu guruplar halinde
40 çocuğun sünneti belediyemiz bünyesinde yapıldı. Çocuklara,
"erkeklik sertiﬁkası, uzaktan kumandalı araba ve kendilerinin
bulunduğu çerçeveli (sünnet kıyafetli) resimler˝ hediye edildi.

- Haftada bir gün ortopedik engellilerin yüzme aktivitesinde görev alma.
- Haftada bir gün evde ﬁzik tedavi aktivitesinde bulunma.

DİĞER ORGANİZASYON ve ETKİNLİKLER
-

Hastaların hastane raporları

-

Hastaların hastane takipleri

-

Tıbbi destek (enjeksiyon, pansuman, tansiyon)

-

İhtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar.

-

Evde hasta ziyareti ve takibi

-

Yatak hastalarının destek malzemelerinin tamamlanması (tıbbi
destek malzemeleri)

-

Resmi kurumlarla ilgili evrak takibi, yönlendirme, danışmanlık

-

Çevreden toplanan ilaçların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.

-

Yalnız yaşayan yaşlıları ziyaretler.

-

Okullarla iş birliği yapılarak yaşlılarımızın özel günlerinde
programlar yapmak.
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2014 yılı içerisinde Alanya Kaymakamlığı`nın 15 günde bir
vatandaşlara yönelik organize ettiği salı sohbetleri (Benim Mahallem
Projesi) Alanya Belediyesi ev sahipliğiyle Tevﬁk Hoca Alanya Evi'nde
düzenlenmiştir. Projeye; Kaymakam, Belediye Başkanı ve birçok
birim amiri ile uzmanlar katılmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Alanya sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelere programlı
bir şekilde gidilerek, tıbbi malzemelerin teslimi (ilk yardım dolabı),
temin edilen doktorla vatandaşların sağlık taramalarının yapılması.

Engelli bireylerin yaşamlarıyla ilgili ayda bir yapılan canlı yayın
programında VTR çekimleri tarafımızdan yapılmaktadır.

Ayda bir kere yapılan aile planlaması ve danışmanlığı
eğitiminden görüntüler

www.alanya.bel.tr
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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT ŞEFLİĞİ
6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Alanya Belediyesi ve buna bağlı olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Şeﬂiği'nin yetki ve
sorumluluk alanı da genişlemiştir. Birim belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde işyerlerinin ruhsatlandırılması, mevcut
ruhsatların güncellenmesi, işyerlerinin denetimi, vatandaştan ve kurumlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, kurum içi ve kurum dışı bilgi
ve belge taleplerinin yanıtlanması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
Birime ait 2012 – 2013 – 2014 yıllarına ait faaliyet bilgilerine tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 1: 2014 Yılında verilen ve kapanan sıhhi, gayri sıhhi, umuma açık işyeri ruhsat sayıları.

Tablo 2: Yıllara göre verilen sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsat sayıları.
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Tablo 3: Yıllara göre denetlenen ve mühürlenen işyerleri sayıları.

Tablo 4: Yıllara göre birim gelen ve giden evrak sayıları.
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür Merkezi Faaliyetleri
2003 yılından bu yana hizmet veren ve Ağustos 2014 tarihine kadar
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde olan Kültür Merkezi, 25
Ağustos 2014 tarihi itibari ile Tiyatro Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 2014
faaliyet dönemi içinde Kültür Merkezi'ndeki hizmet kalitesinin
arttırılması adına; merkezin ana salonundan ayrı diğer çok amaçlı
salonda tadilat çalışması yapılmış, salon kademeli oturma düzeni ve
koltukları ile tamamen yenilenmiştir. 322 kişilik salonun aynı zamanda
ses ve ışık sistemi de yeni sistemlerle değiştirilmiştir.

Kültür Merkezi'nde 2014 yılı içerisinde toplam 212 etkinlik
düzenlenmiştir. Bunlar; 76 tiyatro, 25 seminer-sempozyum, 14 sergi,
27 konser ve 70 okul etkinliği, genel kurul, toplantı gibi diğer
etkinliklerden oluşmaktadır.

ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
(2012 – 2013 – 2014)

Bu etkinlikler aşağıda sunulmaktadır:
Tiyatro
•
“Keloğlan Krala Karşı” adlı çocuk oyunu, Mavi Düşler Tiyatrosu,
04- 05.01.2014
•
“Sihirli Okyanus” adlı çocuk oyunu, Düzenleyen: Mavi Rüya
Tiyatrosu, 09.01.2014
•
“Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyunu, Oyunlaştıran: Nilbanu
Engindeniz, “Çocuklardan Çocuklara Tiyatro” etkinliği katılımcıları,
Alanya Belediyesi, 10.01.2014- 21.02.2014- 14.03.2014
•
“Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu, Rejisör: Murat Atak, Alanya
Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, 15.01.2014- 15.02.2014- 08.03.2014
•
“Keloğlan Masalları” adlı çocuk oyunu, Düzenleyen: Keşif Yapım
Organizasyon, 16.01.2014
•
“Salak Oğlum” adlı oyun, Yönetmen: Akın Paşaoğlu, Fakırcalılar
Köyü Sosyal Etkinlik Derneği, 20.01.2014- 20.02.2014
•
“Melek Gelirse - Bir Dede Korkut Hikâyesi” adlı oyun, Yönetmen:
Oğuz Tunç, Alanya Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya Belediyesi,
29.01.2014- 12.02.2014- 19.02.2014
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•
“Evlilik Yıldönümü” adlı oyun, Yazan: Tayfun Türkili, Tosmur
Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, Tosmur Belediyesi, 22.02.2014
•
“Rüya Göremeyen Padişah” adlı çocuk oyunu, Alanya Belediye
Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya Belediyesi, 26.02.2014- 28.02.201405.03.2014- 11.03.2014- 17.04.2014- 24.04.2014
•
“Entrikalı Dolap Komedyası” adlı oyun, Nokta Tiyatrosu,
26.02.2014
•
“Gençlik Çıkmazı” adlı oyun, Nokta Tiyatrosu, 27.02.2014
•
“ Bu İşte Bir Sakatlık Var” adlı oyun, El Ele Engelliler Atölyesi,
02.03.2014
•
“Sihirli Okyanus” adlı çocuk oyunu, Mavi Rüya Tiyatro,
02.03.2014
•
“Yaşamaya Dair” adlı oyun, Dostlar Tiyatrosu, 11.03.2014
•
“Üşütenler” adlı oyun, Oyuncular: Alanya Devlet Hastanesi
Personeli, Alanya Devlet Hastanesi, 21.03.2014
•
“18 Mart Anma Programı” konulu oyun, İnönü Ortaokulu,
17.03.2014
•
“18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği” konulu oyun, Dr.
Şahin- Birsel Biçer Ortaokulu, 25.03.2014
•
“Açıl Kafam Açıl” adlı oyun, 2. Liselerarası Tiyatro ŞenliğiBahçeşehir Koleji Öğrencileri, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür
Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) & Kent Konseyi, 14.04.2014
•
“Gulyabani” adlı oyun, 2. Liselerarası Tiyatro Şenliği- A. Fevzi
Alaettinoğlu Lisesi Ögrencileri, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür
Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) & Kent Konseyi, 19.04.2014
•
“Töre” adlı oyun, 2. Liselerarası Tiyatro Şenliği- Hasan Çolak
Anadolu Lisesi Öğrencileri, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat
ve Turizm Vakfı (ALSAV) & Kent Konseyi, 22- 23.04.2014
•
“Azizname” adlı oyun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Üniversite Grubu Oyuncuları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Alanya Şubesi, 05.05.2014
•
“Sihirli Okyanus” adlı çocuk oyunu, Mavi Tiyatro, 06.05.201411.05.2014
•
“Umut Nöbeti” adlı çocuk oyunu, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis Büro Amirliği, 12.05.2014
•
“Hangisi” adlı oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya
Belediyesi, 15- 17-18.05.2014, 19.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014
•
“Geçmiş Zaman Olur ki” adlı oyun, Düzenleyen: Alanya Kültür
Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), 24.05.2014
•
“Kırık Cam” projesi kapsamında sahnelenen oyun, Akdeniz
İlköğretim Okulu & Bahçeşehir Koleji & Avsallar Alaaddin Keykubat
İlkokulu & Mahmutlar Yeni Mahalle İlkokulu, Alanya Kaymakamlığı &
Alanya Proje Koordinasyon Birimi Organizasyonu, 12- 13.06.2014
•
“Yalancı” adlı oyun, Rejisör: Murat Atak, Alanya Belediye
Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya Belediyesi, 19- 21.06.2014
•
“Bu Adreste Bulunamadı” adlı oyun, Tiyatro Olimpos, Konya
Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği, 29.06.2014
•
“Bu İşte Bir Sakatlık Var” adlı oyun, Elele Engelliler Sanat Atölyesi,
30.06.2014
•
“Şişkolar ile Sıskalar” adlı okuma tiyatrosu etkinliği, “Çocuklardan
Çocuklara Tiyatro” etkinliği katılımcıları, Alanya Belediyesi & Alanya
Belediyespor, 12- 13.07.2014
•
“Pamuk Prenses, Kötü Kraliçe ve Bir Sürü Cüce” adlı çocuk
oyunu, Yazan & Yöneten: Nilbanu Engindeniz, “Çocuklardan
Çocuklara Tiyatro” etkinliği katılımcıları, Alanya Belediyesi & Alanya
Belediyespor, 16.08.2014, 12- 19.10.2014, 02- 09.11.2014, 1323.11.2014, 07- 17.12.2014
•
“Kristof Kolomb” adlı çocuk oyunu, Yazan & Yöneten: Nilbanu
Engindeniz, Çocuklardan Çocuklara Tiyatro” etkinliği katılımcıları,
Alanya Belediyesi & Alanya Belediyespor, 05- 06- 07- 19- 20.09.2014

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
•
“Yalancı” adlı oyun, Rejisör: Murat Atak, Alanya Belediye
Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya Belediyesi, 21- 22.10.2014, 0512.11.2014
•
“Hazımsız Şeyler” adlı tek kişilik gösteri- Hazım Körmükçü,
Alanya Belediyesi & Alanya Belediyespor, 15.11.2014
•
“Diren” adlı oyun, Ekin Tiyatrosu, 01.12.2014
•
“Müziksiz Evin Konukları” adlı oyun, Tiyatro Kare, 08.12.2014
•
“Fareli Köyün Kavalcısı” adlı çocuk oyunu, Düşevi Tiyatrosu,
11.12.2014
•
“Poza Czasem” adlı oyun, Trzcina Tiyatro Grubu, Trzcina Tiyatro
Grubu & Yabancılar Meclisi, 16.12.2014
•
“Eğer Baştan Başlasaydım” adlı oyun, Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü, 18.12.2014
•
“Bir Şehnaz Oyun” adlı tiyatro oyunu, Rejisör: Murat Atak, Alanya
Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, Alanya Belediyesi, 19- 21.12.2014
Konferans, Seminer, Panel
•
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi 25. Kuruluş
Yıldönümü Paneli, Panelistler: Uğur Dündar & Atilla Sertel, Atatürkçü
Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi, 08.02.2014
•
“Ermeni Soykırımı Yalanı” konulu panel, Panelistler: Mehmet
Bora Perinçek & Gülgün Feyman, Ulusal Gönüllüleri Alanya
Temsilciliği, 16.02.2014
•
“Zamanın Sorunları” konulu konferans, Konuşmacı:
Abdurrahman Dilipak, Alanya SEBİLAY Derneği, 24.02.2014
•
“Alanya'da Sağlık” konulu panel, Panelistler: Op. Dr. İsmail
Başaran, Dr. Bektaş Tekin, Op. Dr. Cafer Arslan, Dr. Mevlüt Sönmez
ve Op. Dr. İbrahim Yalçın, Alanya Devlet Hastanesi, 13.03.2014
•
“Kanser Tedavisi” konulu konferans, Konuşmacılar: Prof. Dr.
Mustafa Özdoğan ve Prof. Dr. İhsan Karadoğan, Alanya Belediyesi &
Medstar Hastaneler Grubu, 14.03.2014
•
“Gençliğin Rotasızlığı” konulu konferans, Konuşmacı: Celallettin
Vatandaş, Alanya Anadolu Çevre Eğitim Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (ANÇED) 22.03.2014
•
Söyleşi- İmza Günü- Yazar İpek Ongun, Alanya Belediyesi Emine
Hacıkura Kütüphanesi, 22.03.2014
•
Edebiyat Sempozyumu- Güncel Sanat Dergisi Şiir ve Öykü Ödül
Töreni, Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu
(KİBATEK), Konuşmacılar: Tuğrul İnal, Hasan Taşçı, Bilge Öngören,
11.04.2014
•
“Kutlu Doğum Haftası” konulu konferans, Konuşmacı: Sıdıka Işık,
Semerkand Vakfı & Alaeddin Keykubat Derneği Alanya Şubesi,
19.04.2014
•
“Türkiye Gündemi- Ergenekon ve Balyoz Kumpasları” konulu
konferans, Konuşmacı: Dr. Erol Mütercimler, Atatürkçü Düşünce
Derneği Alanya Şubesi, 26.04.2014
•
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim semineri, Alanya
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 20.08.2014, 01.09.2014,
02.09.2014
•
Hizmetiçi Eğitim Semineri, Alanya Belediyesi, 03- 10- 1722.09.2014, 17.10.2014
•
“İşleyen Birleşik Muhalefet Harekatı, Birleşik Emek Mücadelesi”
konulu konferans, Konuşmacı: İsmail Hakkı Tombul, Düzenleyen:
Eğitim- Sen Alanya Şubesi, 14.09.2014
•
“İş Güvenliği” konulu eğitim semineri, Alanya Devlet Hastanesi,
22.11.2014, 13.12.2014
•
“Büyük Çözümün Eşiğinde Çıkış Yolu” konulu seminer,
Konuşmacı: Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Alanya Temsilciliği,
22.11.2014
•
“Yıldırımlar” konulu seminer, Alanya Belediyesi Proje
Koordinasyon Merkezi, 15.12.2014

•
“Depremde Bisikletin Önemi” konulu seminer, Konuşmacılar,
Murat Suyabatmaz, Ümit İlkay Levent, Arama Kurtarma Derneği &
Bisikletliler Derneği, 23.12.2014
•
“Kanser ve Kanserle Yaşam” konulu seminer, Konuşmacılar: Dr.
Ayşegül Kargı, Dr. Tolgay Akın, Dr. Güneş Berk, Alanya Belediyesi
Proje Koordinasyon Merkezi, 24.12.2014
•
“Türkiye'nin Gerçekleri” konulu seminer, Konuşmacı: Yusuf
Halaçoğlu, Türk Ocakları Alanya Şubesi, 30.12.2014
Sergi
•

“Çukurova'nın Çocukları” isimli fotoğraf sergisi, Pir Sultan Abdal

Derneği Alanya Şubesi, 25- 26.01.2014
•

Karma Fotoğraf Sergisi, A. Fevzi Alaettinoğlu Lisesi, 13.02.2014

•

“Bilinmeyen Türkler” isimli fotoğraf sergisi, Alanya Bahçeşehir

Koleji, 18-19.02.2014
•

Kenan Mimar Karma Resim Sergisi, PATİKA Derneği & Ressam

Kenan Mimar, 20.02- 02.03.2014
•

“Sağlık Çalışanlarının Diğer Yönü” isimli resim sergisi, Alanya

Devlet Hastanesi, 13.03.2014
•

Karma Resim Sergisi, Ressam Resul Unsal, 14- 21.04.2014

•

El Sanatları Sergisi, Alanya Halk Eğitim Merkezi, 13- 16.05.2014

•

Karma Resim Sergisi, Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlköğretim

okulu, 17.05.2014
•

Takı Tasarımı & Dekoratif Ahşap İşleme ve Nakış Sergisi, Alanya

Belediyesi Hanımeller Atölyesi & Alanya Halk Eğitim Merkezi, 2123.05.2014
•

“Benim Mesleğim Benim İdolum” konulu resim sergisi, Hidayet

Görgün Ortaokulu, 09- 15.06.2014
•

Resim Sergisi, Düzenleyen: Tırılar Ortaokulu, 10.06.2014

•

“Kâğıtların Dansı” isimli resim sergisi, Hikmet Özkaya, 16-

29.06.2014
•

“Engelliler haftası” konulu sergi, Düzenleyen: Alanya Belediyesi

Engelsiz Yaşam Merkezi, 04- 06.12.2014
•

Hat Sanatı Sergisi, Nilüfer Pekbay, 08- 20.12.2014

Konser
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı
(ALSAV), 09.01.2014
•
Yılbaşı Konseri, Rus Dili Konuşanlar Derneği, 12.01.2014
•
Konser, Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müzik Kulübü, 17.01.2014
•
“Seslerle Anadolu” adlı müzikal, Antalya Devlet Opera ve Balesi,
Anadolu Jet, 22.01.2014
•
Türk Halk Müziği Konseri, Keyf-i Zade Türk Halk Müziği Korosu,
30.01.2014
•
Gülden Özdil ile Farkındalık & Türk Sanat Müziği Konseri, Neşe-i
Muhabbet Korosu, 23.02.2014
•
“Anadolu Motiﬂeri” Müzikali, Düşevi Yazım Ekibi, Düşevi Tiyatrosu,
06.03.2014
•
“Yaşlılara Saygı” Konseri, Solist: Canan Şencan, Aile ve Sosyal
Politikalar İlçe Müdürlüğü, 18.03.2014
•
Konser, Berna Alicikoğlu Piyano Grubu, 20.03.2014
•
Halk Müziği Konseri, Halk Müziği Eğitim ve Araştırma Derneği,
05.04.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Solist: Sonat Durukan, 06.04.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Gönül Dostları Türk Sanat Müziği
Korosu, 11.04.2014
•
“Dilek Shahani” Solo Konser, Dilek Shahani, 17.04.2014
•
“Yerleşik Yabancılar ile Kaynaşma” Shaman's Grubu Konseri,
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 20.04.2014
www.alanya.bel.tr
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•
Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı
(ALSAV), 24.04.2014
•
Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Devlet Hastanesi, 10.05.2014
•
“10 Mayıs Psikologlar ve 12 Mayıs Hemşireler Günü” Etkinliği
Konseri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 21.05.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Şef: Önder Balcıoğlu, Alanya Kültür,
Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), 27.05.2014
•
“Deyişlerden Kalanlar” konulu koro ve solo konser, Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği, 23.06.2014
•
Türk Halk Müziği Konseri, Keyf-i Zade Genç Kuşak Halk Müziği
Topluluğu, 27.06.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri- Sonat Durukan, 23.10.2014
•
Türk Müziği Konseri, Solist: Dilek Shahani, Dilek Shahani ve Türk
Müziği Korosu, 28.10.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Engelsiz Yaşam Derneği, 30.10.2014
•
Konser “Ata'nın Sevdiği Şarkılar”, Alanya Belediyesi, 10.11.2011
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Solist: Canan Şencan ve Korosu,
Alanya Lions Kulübü, 21.11.2014
•
Türk Sanat Müziği Konseri, Neşe-i Muhabbet Korosu, 12.12.2014
•
Konser, Düzenleyen: Fin Kültür Derneği Korosu, 26.12.2014
•
Türk Halk Müziği konseri, Halk Müziği Eğitim ve Araştırma
Derneği, 27.12.2014
Diğer Etkinlikler
·
Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Töreni, Ülkücü İşçiler Derneği,
13.01.2014
·
9. Olağan Kongre, Türk Eğitim- Sen Alanya Temsilciliği,
18.01.2014
·
“Aşk ve Sevgi” konulu şiir dinletisi, Düzenleyen: Alanya Lisesi,
23.01.2014
·
“Aydınları Anma Etkinliği” Şiir Gecesi, Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şubesi, 24.01.2014
·
Okul Etkinliği, A. Fevzi Alaettinoğlu Lisesi, 13.02.2014
·
Suriye Dayanışma Platformu “Haykırış” ve Sinevizyon gösterimi,
Alanya Anadolu Çevre Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma
(ANÇED) Derneği & Suriye Dayanışma Platformu, 21.02.2014
·
Uluslararası Antalya Üniversitesi Tanıtım Toplantısı, Uluslararası
Antalya Üniversitesi, 02.03.2014
·
“Alanya” isimli Kitap Tanıtımı ve Kokteyl, Haşim Yetkin,
04.03.2014
·
“18 Mart Çanakkale Zaferi” isimli okul etkinliği, Alanya Anadolu
Lisesi, 05.03.2014
·
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Etkinliği, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, 07.03.2014
·
İstiklal Marşı'nın 91. Yıldönümü ve Şair Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Programı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü & Özel Hamdullah
Emin Paşa (ÖHEP) Koleji, 10.03.2014
·
Sağlık Şöleni, Alanya Devlet Hastanesi, 12.03.2014
·
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Etkinliği, ALTSO
Meslek Yüksekokulu, 16.03.2014
·
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
Etkinliği, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü & Alanya Anadolu Lisesi,
17.03.2014
·
“Şehitleri Anma Gecesi”, Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu,
Alanya İlçe Müftülüğü, 17.03.2014
·
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
Etkinliği, Türk Eğitim- Sen Alanya Şubesi, 18.03.2014
·
Şiir Dinletisi, Atatürk İlkokulu, 03.04.2014
·
Eğitim Fuarı- Üniversite Tanıtım Günleri, Düzenleyen: Hakan Elçi,
07- 08.04.2014
·
Okul Etkinliği, İmam Hatip Anadolu Lisesi, 07.04.2014
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•
Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu, 12- 13.04.2014
•
Felsefe Olimpayatı, Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi,
15.04.2014
•
Okul Etkinliği, Atatürk Ortaokulu, 18.04.2014
•
Şiir Gecesi, Alanya Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 25.04.2014
•
Okul Etkinliği, Zübeyde Hanım Anaokulu, 02.05.2014
•
Müzik Dinletisi, Hayate Hanım Ortaokulu, 03.05.2014
•
Dans Gösterisi, Düzenleyen: Galina Akman, 04.05.2014
•
Yılsonu Etkinliği, Kırçiçekleri Kız Öğrenci Yurdu, 06.05.2014
•
Okuma Bayramı, Parlayüksel İlkokulu, 07.05.2014
•
Yılsonu Etkinliği, Düzenleyen: Hidayet Görgün İlkokulu,
08.05.2014
•
Yılsonu Etkinliği, Düzenleyen: Kemal Şuberi İlkokulu, 09.05.2014
•
Resital, Moneta Sanat Akademisi, 11.05.2014
•
Okul Etkinliği, Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi,
20.05.2014
•
Okuma Bayramı, Nimet Alaettinoğlu İlkokulu, 22.05.2014
•
Okul Etkinliği, Alanya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 23.05.2014
•
Yılsonu Gösterisi, Alanya İlim Kültür ve Eğitim Derneği, 25.05.2014
•
Yılsonu Gösterisi, Özel Emek Başarı Anaokulu, 26.05.2014
•
Yılsonu Gösterisi, Alanya Lisesi, 02.06.2014
•
Okul Öncesi Eğitim Şenliği, Can Anaokulu, 03.06.2014
•
Okuma Bayramı, Hamit Özçelik İlkokulu, 04.06.2014
•
Sınıf Gecesi, Bilgi Bulut İlkokulu ve Ortaokulu, 05.06.2014
•
Yılsonu Ekinliği, Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi, 06.06.2014
•
Yılsonu Etkinliği, Gönül Kemal Reisoğlu Anaokulu, 08.06.2014
•
Okuma Bayramı, Kemal Şuberi İlkokulu, 09.06.2014
•
Yıl Sonu Gösterisi, Ekim Çocuk Yuvası, 13.06.2014
•
Yıl Sonu Gösterisi, Akıl Küpü Kreş, 24.06.2014
•
Yıl Sonu Gösterisi & Çocuk Şenliği, Sebilay Yardımlaşma Derneği,
25.06.2014
•
Dans Gösterisi, EDURUS Kültürlerarası Kişisel Gelişim Merkezi
Derneği, 26.06.2014
•
Yılsonu Gösterisi, Minik Ellerim Çocuk Yuvası, 28.06.2014
•
Yılsonu Gösterisi, Ayşıl Kreş, 01.07.2014
•
Arazi Satış İhalesi, Meysan A. Ş., 15.08.2014
•
Okul Etkinliği, Akıl Küpü Kreş, 11.09.2014
•
ITU Triathlon World Cup Dünya Kupası Yarış Kayıtları, 2428.09.2014
•
Atölye Çalışması, Elele Engelliler Atölyesi, 13.10.2014
•
Şiir Dinletisi, Alanya İlçe Müftülüğü, 14.10.2014
•
Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Yemek
Yarışması, 24- 26.10.2014
•
Okul Etkinliği, Alanya Kız Meslek Lisesi, 08.11.2014
•
“Çatalca Şehitlerini Anma Günü” Etkinliği, Alanya Kent Konseyi &
Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), 20.11.2014
•
“24 Kasım Öğretmenler Günü” Etkinliği, Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü & Alanya Kaymakamlığı, 24.11.2014
•
“Engelliler Haftası” Kutlama Programı, Özgün Kardelen Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi, 04.12.2014
•
Stand- up gösteri, Komedyen: Mehmet Canbolat, Düzenleyen:
Mehmet Canbolat, 13.12.2014
•
Alanya CHP İlçe Teşkilatı Kongresi, Alanya CHP İlçe Teşkilatı,
20.12.2014
•
“Mevlana'yı Anma ve Yaşatma Gecesi”, Alanya Tasavvuf Yolu
Eğitim, Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, 21.12.2014
•
Okul Etkinliği, A. Fevzi Alaettinoğlu Lisesi, 25.12.2014
•
Divan Toplantısı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV),
26.12.2014
•
Şiir Dinletisi, Ülkü Ocakları Alanya Şubesi, 27.12.2014
•
Yıl Sonu Gösterisi, EDURUS Derneği, 29.12.2014

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
Açıkhava Tiyatrosu Faaliyetleri
Kentimizin ulusal ve uluslararası faaliyetlerle tanınan bir kent haline
getirilmesi amacı ile 2009-2014 Stratejik Planı'nda yer alan ve
Belediyemiz bünyesinde açıkhava etkinliklerinin düzenlenmesi amacı
ile 2013 tarihinde Nilüfer konseri ile hizmete açılan Açıkhava
Tiyatrosu'nda 2014 yılı boyunca toplam 21 etkinlik düzenlenmiştir. Bu
etkinlikler şunlardır:
•

Anadolu Ateşi Dans Gösterisi, Sur Organizasyon, 01-22-

29.05.2014, 12-19-26.06.2014, 03-10-17-24-31.07.2014
•
Volkan Konak Konseri, Muzo Medya Organizasyon, 23.05.2014
•
Kültür ve Sanat Gecesi, Alanya Bahçeşehir Koleji, 28.05.201404.06.2014
•
Fazıl Say Konseri, Forte Prodüksiyon, 26.06.2014
•
Sezen Aksu Konseri, Muzo Medya Organizasyon, 22.06.2014
•
Duman Konseri, Düzenleyen: Gökhan Azizhan Karadeniz,
02.08.2014
•
‘Hasta Etme Adamı' adlı oyun, Uygur Kardeşler Tiyatro, Antalya
Büyükşehir Belediyesi, 26.09.2014
•
‘Haziran' adlı oyun, Levent Kırca Tiyatro, Ulusal Haber Ajansı,

•
Alanya'nın geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek
nesillere aktarılması için Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların
tanıtıldığı stantlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün
organizasyonu ile 14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali
kapsamında rıhtım bölgesinde ziyarete açılmıştır. Alanya ipeğinden
yapılmış ürünlerin yanısıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
bünyesinde açılan “El Sanatları Teknolojisi İpek Kozası El Ürünleri”
kursuna katılan kursiyerlerin ipek kozasından yapmış oldukları eserler
bu stantlarda sergilenmiştir. Ayrıca Belediyemiz ile Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında açılan
el sanatları kurslarında yapılan elişleri de ziyaretçilerin beğenisine
sunulmuştur.

28.09.2014
•
Grup Yorum Konseri, Eğitim - Sen Alanya Şubesi, 06.10.2014
•
Sirk Gösterisi, Dünya Organizasyon, 19.10.2014

Kültür- Sanat ve Tanıtım Faaliyetleri
•

İlçemize ve ülkemize özgü kültürel değerlerin tanıtılması

amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında Belediyemiz tarafından
düzenlenen Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali, 31 Mayıs3 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet
döneminde 14.cüsü düzenlenen festivalde Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü olarak festival alanında yer alan kültür- sanat bölümleri ile
şenlik kapsamında açılan sergilerin organizasyonu üstlenilmiştir.
Atatürk Anıtı önünden “yörük göçü” eşliğinde başlayan kortej sonrası
Kızılkule önündeki meydanda gerçekleştirilen açılış konuşmaları ve
“Burcu Karadağ Ensemble” konseri ile devam eden şenlikte; rıhtım
bölgesinde sanatçılar, dernekler ve çeşitli kurum- kuruluşlar
tarafından el sanatları, ipek dokumacılık, ebru sanatı ile sıcak demir
dövme gibi kültürel ve sanatsal değerlerimizin tanıtıldığı stantlar
açılmış ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş, ayrıca konserler
düzenlenmiştir.

•
2006 yılından bu yana her yıl ilçemize ait farklı bir kültürel değerin
ön plana çıkartıldığı Turizm ve Sanat Festivali'nde bu yıl “kilim sanatı”
işlenmiş ve festivale ait tüm tanıtım görsellerinde yöremizin kilim sanatı
işlenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ilçemizin çeşitli
mahallelerinden değişik teknik ve desenler kullanılarak tasarlanan
kilimlerin festival alanında sergilenmesi için 2 stant hazırlanmış ve
ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.

İlçemizde kent belleğinin oluşturulması adına Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen “Siyah - Beyaz Alanya
Fotoğraﬂarı Arşivleme” çalışması kapsamında 14. Uluslararası Alanya
Turizm ve Sanat Festivali alanında “Bir Zamanlar Alanya'da” isimli
siyah- beyaz fotoğraf sergisi gerçekleştirilmiştir. Özellikle yerli halkın
yoğun ilgi gösterdiği bu sergide Alanya'nın yaklaşık 60 - 65 yıllık
dönemini anlatan toplam 80 adet siyah- beyaz fotoğraf ziyaretçilerin
beğenisine sunulmuştur.
www.alanya.bel.tr
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•
14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali kapsamında;
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Hüseyin
Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi'nde Belediyemizin
kardeş şehirlerinden gelen konuklar için bir tanıtım toplantısı
gerçekleştirilmiş ve Alanya'nın kent kültürüne ait bilgiler verilmiştir.14.
Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali kapsamında; Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Hüseyin Azakoğlu
Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi'nde Belediyemizin kardeş
şehirlerinden gelen konuklar için bir tanıtım toplantısı
gerçekleştirilmiş ve Alanya'nın kent kültürüne ait bilgiler verilmiştir.

•
14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali kapsamında;
Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi Proje Alanı'nda
bulunan Tarihi Sarnıç Yapıları'nda sanatçı Naz Can'ın “Gelenekten
Çağdaşa - Yazmadan Tasarımlar” isimli sergisi gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 600 yıllık
geleneksel bir baskı yöntemi olan yazmacılığın tanıtıldığı bu sergi 31
Mayıs - 04 Haziran 2014 tarihleri arasında ziyarete açık kalmıştır.

•
14. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında;
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren
Kültür Evi - Herbaryum'da ressam Soner Çakmak'ın “İzler” isimli resim
sergisi gerçekleştirilmiştir. Yağlıboya tekniği ile yapılmış eserlerden
oluşan bu sergi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2014 tarihleri arasında ziyaret
edilmiştir.
•
Belediyemiz tarafından fotoğraf
sanatının tüm kent genelinde
yaygınlaştırılmasının sağlanması
adına Alanya Fotoğraf Sanatçıları
Kulübü (AFSAK) ile ortaklaşa gerçekleştirilen Ulusal Fotoğraf Yarışması
'nın bu faaliyet döneminde onuncusu
düzenlenmiştir
Belediyemiz adına Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğümüzün organize ettiği
ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları
Federasyonu'nun (TFSF) destek
verdiği bu yarışmada dereceye giren
fotoğraﬂar, 14. Uluslararası Alanya
Turizm ve Sanat Festivali kapsamında
rıhtım bölgesinde sergilenmiştir.
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•
İlçemizdeki sanatsal altyapının oluşturulması adına 2009 yılında
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Mayıs 2014
tarihinden bu yana da Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Belediye Konservatuvarı ile birlikte temelleri atılan
Alanya Belediye Tiyatrosu'nun etkinlikleri 2014 faaliyet dönemi
boyunca belirlenen zaman takvimi içerisinde devam etmiştir. Bu
kapsamda;
–Güngör Dilmen'in Dede Korkut Hikayeleri'nden oyunlaştırdığı,
yönetmenliğini Oğuz Tunç'un yaptığı “Melek Gelirse - Bir Dede Korkut
Hikayesi” adlı oyun Kültür Merkezi'nde 29 Ocak ve 12- 19 Şubat 2014
tarihlerinde sahnelenmiş ve aynı zamanda “27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü” kapsamında da tiyatroseverlere sunulmuş,

–Ünlü Rus tiyatro yazarı Anton Çehov'un sekiz kısa öyküsünden
Neil Simon'ın oyunlaştırdığı “Sevgili Doktor” isimli oyun 15 Ocak, 15
Şubat ve 8 Mart tarihlerinde Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak
Kültür Merkezi'nde sahnelenmiş,
–Nilbanu Engindeniz'in yazıp Yasin Kınay'ın yönetmenliğini
yaptığı “Rüya Göremeyen Padişah” adlı çocuk oyunu 26- 28 Şubat,
05- 11 Mart 2014 tarihlerinde ve sonrasında 17- 24 Nisan tarihlerinde
Alanya Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulmuş,

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
–Sanatçı Tomris Çetinel tarafından N. Vasilyeviç Gogol'un
eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini yine Tomris Çetinel'in yaptığı
“Hangisi” adlı komedi oyunu 16- 17- 18 Mayıs, 19 Kasım, 10 Aralık ile
24 Aralık tarihlerinde Kültür Merkezi'nde sahnelenmiş,
–Dimitri Psathas'ın yazdığı ve rejisörlüğü'nü Murat Atak'ın yaptığı
“Yalancı” isimli oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 19 - 21
Haziran tarihleri arasında sahnelenmiş, 2014 - 2015 sezon açılışı 21 22 Ekim tarihlerinde yine bu oyunla yapılmış ve 5 - 12 Kasım
tarihlerinde de Kültür Merkezi'nde tekrar tiyatroseverlerle buluşmuş ve,

–Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Turgut Özakman'ın
yazdığı ve yönetmenliğini tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın yaptığı “Bir
Şehnaz Oyun” isimli komedi oyunu 19 - 20 ve 21 Aralık tarihlerinde
Kültür Merkezi'nde sahnelenmiştir.

•
İlçemizdeki ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin tiyatro sanatı
konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacı ile 2013 yılında
Belediyemiz bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün
koordinasyonu ile başlatılan “Çocuklardan Çocuklara Tiyatro”
etkinliğine 2014 yılında Belediye Tiyatro Müdürlüğü ve Alanya
Belediyespor'un katkıları ile devam edilmiştir. 2013 yılında olduğu gibi
bu faaliyet döneminde de ilçe genelindeki okullardan yapılan seçmeler
sonucu 2 - 14 yaş arası öğrencilerden belirlenen bir ekip oluşturulmuş
ve bu ekip 2014 yılı boyunca farklı çocuk oyunlarını sahnelemişlerdir.
Hem tiyatro sanatının çocuklar arasında yaygınlaştırılmasını hem de
çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla
başlatılan bu proje dahilinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:
–İranlı yazar Samed Bahrengi'nin yazdığı, Nilbanu Engindeniz'in
oyunlaşlaştırarak yönettiği ve “Çocuklardan Çocuklara Tiyatro”
etkinliğinde 2013 yılında “Küçük Kara Balık” oyununu sahneleyen
öğrenciler, 18 Mart 2014 tarihinde ulusal kanal ATV'de yayınlanan
“Zahide ile Yetiş Hayata” adlı programının konuğu olmuşlar ve ulusal
düzeyde bu projenin tanıtımını gerçekleştirmişlerdir. Başrolde
oynayan 9 çocuk oyuncunun konuk olduğu bu programda ayrıca
oyundan bazı bölümler de sahnelenmiştir.

–12- 13 Temmuz 2014 tarihlerinde “Şişkolar ile Sıskalar” adlı
okuma tiyatrosu Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.
“Çocuklardan Çocuklara Tiyatro” etkinliği kapsamında 11 çocuğun
kendi yazdıkları ve tiyatrodaki diğer arkadaşlarının okuma tiyatrosu
şekline dönüştürdükleri, aynı zamanda da bir oyun niteliğini taşıyan
gösteri yoğun ilgi görmüştür.

–Yazarlığını ve yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz'in yaptığı
“Pamuk Prenses, Kötü Kraliçe ve Bir Sürü Cüce” adlı çocuk oyunu ilk
olarak 16 Ağustos 2014 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde
sahnelenmiştir. Yaklaşık 700 kişi tarafından izlenen ve yoğun ilgi gören
oyun, daha sonrasında 12-19 Ekim, 02-09 Kasım, 13-23 Kasım ve 0717 Aralık 2014 tarihlerinde tekrar sahnelenmiştir.

–“Çocuklardan Çocuklara Tiyatro” kapsamında 5 - 13 yaş arası 30
çocuğun rol aldığı ve yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz'in yaptığı
“Kristof Kolomb” adlı çocuk oyunu 31 Ağustos 2014 tarihinde tarihi
Alanya Tersanesi'nde seyirci ile buluşmuştur. İzleyiciler ile oyuncuların
aynı anda tersanenin bölümlerini dolaşarak gerçekleştirilen oyun, her
seansta 50 izleyiciye sunulmuştur. Kristof Kolomb'un çocukluğu ve
ileriye yönelik düşlerinin anlatıldığı bu oyun 5- 6- 7- 19 ve 20 Eylül 2014
tarihlerinde Alanya Tersanesi'nde tekrar sahnelenmiş ve bu etkinlik ile
Tersane'de oynanan ilk oyun olarak bir ilk gerçekleştirilmiştir.
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– 4- 12 yaş arası 22 çocuk oyuncunun rol aldığı “Pamuk Prenses,
Kötü Kraliçe ve Bir Sürü Cüce” adlı müzikli oyun, 10- 20 Kasım 2014
tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen “4. Uluslararası Küçük
Harﬂer Büyük Düşler” isimli Çocuk ve Gençlik Festivali dahilinde Halis
Kurtça Kültür Merkezi'nde sahnelenmiştir. Farklı ülkelerden ve
kültürlerden gelen gençlik ve çocuk tiyatro gruplarının
performanslarının sunulduğu etkinlikte sahnelenen bu oyun ile aynı
zamanda ilçemizin de tanıtımı yapılmıştır.
•
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tiyatro Müdürlüğü ve Alanya
Belediyespor'un ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen
“Çocuklardan Çocuklara Tiyatro” etkinliği kapsamında; tiyatro
sanatının tüm ilçe geneline yaygınlaştırılması için “Köy ve Mahalle
Okullarında Yaratıcı Drama Çalışması ve İmza Günü”, “Orda Bir
Köy Var Uzakta” ve “Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir” sloganları ile
çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yazar, yönetmen ve tiyatro
sanatçısı Nilbanu Engindeniz öncülüğünde ilçemizin farklı
mahallelerindeki okullar ziyaret edilerek öğrenciler ile yaratıcı drama
etkinlikleri gerçekleştirilmiş ve öğrencilere kitaplar hediye edilmiştir.
Bu kapsamda;

- 19 Eylül 2014 tarihinde Demirtaş ve Tırılar İlköğretim Okulu
ziyaret edilerek yaklaşık 200 çocuğa ulaşılmış ve burada drama
etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- 10 Ekim 2014 tarihinde Payallar İlkokulu ve Payallar Büyükyer
İlkokulu ziyaret edilmiş ve yoğun ilginin olduğu bu etkinlikte yaklaşık
600 çocuğa ulaşılmıştır.
- 15 Ekim 2014 tarihinde Obaalacamii İlkokulu, Değirmendere
İlkokulu, Soğuk Pınar İlkokulu ve Güzelbağ İlkokulu ziyaret edilmiş ve
yaklaşık 400 çocuk ile drama ve imza etkinliği gerçekleştirilmiştir.
- Yaylalı ve Kılıçarslan İlköğretim okullarına 22 Ekim 2014 tarihinde
bir ziyaret düzenlenmiştir. Tiyatro sanatçısı Nilbanu Engindeniz'in
öncülüğünde 200 çocukla yapılan drama çalışmasının ardından
imzalanan kitaplar çocuklara hediye olarak dağıtılmıştır.
- 5 Kasım 2014 tarihinde Elikesik İlköğretim Okulu'na ziyaret
düzenlenmiş ve yaklaşık 200 öğrenci ile drama etkinliği
gerçekleştirilmiştir.
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- 12 Kasım 2014 tarihinde Akdam İlköğretim Okulu ve Ayşen
Cengiz Urfalıoğlu okulları ziyaret edilmiş, yaklaşık 250 çocuk ile
Nilbanu Engindeniz öncülüğünde drama çalışması ve imza etkinliği
gerçekleştirilmiştir.
- 21 Kasım 2014 tarihinde Keşeﬂi İlköğretim Okulu ve İshaklı
İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 100 kadar çocuk yönetmen Nilbanu
Engindeniz öncülüğünde palyaço ve değişik masal kahramanlarının
kılığına girerek drama çalışması yapmışlardır.
- 4 Aralık 2014 tarihinde Yenice Mahallesi İlköğretim Okulu ve
Karamanlar Mahallesi İlköğretim Okulları ziyaret edilmiş ve bu
okullarda drama ve imza etkinliği düzenlenmiştir.
- 12 Aralık 2014 tarihinde İmamlı ilkokulu ve Yeşilöz ilköğretim
okullarına ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 250 ilköğretim
öğrencisi ile Nilbanu Engindeniz öncülüğünde bir drama çalışması ve
imza etkinliği yapılmıştır.
- 16 Aralık 2014 tarihinde Aliefendi İlköğretim ve Cumhuriyet
İlköğretim okulları ziyaret edilmiş ve 200 öğrenci ile drama çalışması
ve imza etkinliği düzenlenmiştir.
•
2013 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Alanya Kültür
Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV) ile Alanya Kent Konseyi ve Alanya
Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile duyurusu yapılan “Alanya Tiyatro
Şenliği”nin ikincisi 14- 22 Nisan 2014 tarihleri arasında Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu şenlik kapsamında; 14 Nisan
2014 tarihinde Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından Reﬁk
Erduran'ın “Açıl Kafam Açıl” adlı oyunu, 19 Nisan 2014 tarihinde A.
Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Hüseyin
Rahmi Gürpınar'ın yazıp Lale Oraloğlu'nun oyunlaştırdığı “Gulyabani”
isimli oyun ve 22 Nisan 2014 tarihinde de Hasan Çolak Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından Turgut Özakman'ın “Töre” adlı oyunu
tiyatroseverlerin beğenisine sunulmuştur.

•
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde 30 Ocak- 2 Şubat
2014 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 18. Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm Fuarı'nda (EMITT) açılan “Alanya” standında,
Belediyemiz adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz geleneksel
el sanatlarımızdan olan ipek dokumacılığı ve ipek kozasından yapılan
çiçeklerin sergisini gerçekleştirmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
•
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 79.
yıldönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında; 18 Şubat 2014
tarihinde Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi Proje
Alanına yapılan ziyaret Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün
organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

•
Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında
yapılan protokol gereğince verilen el sanatları, el nakışı ve takı tasarımı
kurslarından oluşan “El Sanatları Kursu”nda kursiyerlerin ortaya
çıkardıkları el emeği göz nuru ürünler 20 - 22 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Alanya Kültür Merkezi'nde sergilenmiştir.

•
Belediyemiz, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Çevre Koruma ve
Dayanışma Derneği (ALKOD) ve Alanya Müftülüğü'nün ortak
çalışmaları ile İskele bölgesinde Balıkçılar Kooperatiﬁ karşısında
kurulan alanda Ramazan ayı boyunca “Ramazan Meydanından
Esintiler” isimli etkinlik gerçekleştirilmiştir. Ramazan'ın konseptine
uygun olarak düzenlenen bu etkinlikler arasında sohbet, Kur'an-ı
Kerim ve ilahi dinletileri, fasıl, animasyon, kukla gösterilerinin yanı sıra
meddah, hacivat – karagöz yer almıştır. Ramazan'nın konseptine
uygun olarak tasarlanan bu meydanda ayrıca geleneksel el sanatları
ve Ramazan lezzetleri standı kurulmuştur. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü tarafından bu etkinlikler kapsamında:
- Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları tarafından “İnternet” adlı
ortaoyunu ve,
- Tiyatro sanatçısı Haluk Yüce tarafından canlandırılan “İbiş
adında bir İbiş” adlı meddah gösterisi ve “Hacivat- Karagöz”
gösterilerinin organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinliklerin yanısıra ayrıca Ramazan'nın ruhuna uygun
müziklerden oluşan ve her iki Müdürlüğümüz tarafından organize
edilen “Ramazan Meydanı'ndan Esintiler” programı izleyicilerden
yoğun ilgi görmüştür.
•
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 76. Yıldönümünü Anma
Etkinlikleri kapsamında 10 Kasım 2014 tarihinde Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz ile Tiyatro Müdürlüğümüz tarafından “Atamızın
Sevdiği Şarkılar” konulu bir program düzenlenmiştir. Alanya Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Alanya Türk Müziği
Korosu'nun seslendirdiği şarkıların yanı sıra İranlı kemençe sanatçısı
Danial Ajdari'de bir konser vermiştir.

•
Geleneksel dokuma türlerinden biri olan kilim sanatının
örneklerinin yer aldığı “Döşemealtı Halı ve Kilimleri” sergisi 18 Ekim
2014 tarihinde Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi
Proje alanı içindeki Kızılkule'de açılmıştır.

•
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde geleneksel el
sanatlarımızın yaşatılması adına başlatılan çalışmalar kapsamında
yaz döneminde gerçekleştirilen ipek kozasından çiçek yapımı
kursunun sergisi 4-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Toplum Merkezi'
nde düzenlenmiştir. 30 kursiyerin ipek kozasından tasarladıkları ürünlerden oluşan ve “İpek Kozası Çiçek” ismi ile açılan serginin organizasyonu müdürlüğümüz tarafından organize edilmiştir.
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•
27- 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen ITU
Triathlon World Cup Dünya Kupası Yarışları'nda, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü elemanları da görev almış ve Kültür
Merkezi'nde yapılan yarış kayıtlarının koordinasyonunu üstlenmişlerdir.
•
Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından her yıl Aralık
ayında organize edilen Uluslararası Alanya Noel Pazarı'nın 5.si 14
Aralık 2014 tarihinde İskele Meydanı Şelale önünde gerçekleştirilmiş
ve Müdürlüğümüz çalışanları da bu etkinlikte görev almıştır.
•
TRT Haber kanalında yayınlanan ve Anadolu'nun yüzyıllardır
devam eden gelenekleri ile güzelliklerini anlatan “Yol Arkadaşım” isimli
programının Şubat ayında Alanya'da gerçekleştirilen çekimlerinin bir
bölümü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize
edilmiştir.
•
Ünlü televizyoncu Nuray Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu ve TRT
ekranlarında gösterilen “Gezelim Görelim” programının Nisan ayında
Alanya'da çekilen bölümlerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
de görev almıştır.
•
Ülkemizin önemli belgesel kanallarından olan İZ Tv tarafından 2831 Ağustos 2014 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen çekimin
organizasyonu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından
yapılmıştır. Alanya Kalesi, Kızılkule, Ehmedek, Tophane, Tersane gibi
tarihi yapıların yanı sıra Belediyemiz tarafından restorasyonu
tamamlanan geleneksel Alanya evlerinde yapılan çekimlerden oluşan
belgesel 22 Kasım 2014 tarihinde İZ Tv'de yayınlanmıştır.
•
Beyaz Tv'de yayınlanan ve ülkemizin her bölgesinden farklı
yemek kültürlerinin tanıtıldığı “Nur Viral ile Bizim Soframız”
programının çekimleri 23.11.2014 tarihinde Alanya'da yapılmıştır.
Yöresel Alanya yemeklerinin geleneksel bir Alanya evinde tanıtıldığı
bu programının içerik organizasyonu Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından organize edilmiştir.

•
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Tarihi Kentler
Birliği'nin desteklediği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği ile 13- 16 Kasım 2014 tarihleri
arasında bu yıl 22.si düzenlenen, dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcıların yanı sıra tarihi kentlerin yerel yönetimleri ve koruma
sektörü temsilcileri için önemli bir buluşma noktasına dönüşen
Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve
Restorasyon YAPEX Fuarı'nda Belediyemiz de kentimizin tarihi
dokusunun korunması ve kütürel miras ile ilgili yaptığı çalışmaların
sergilendiği bir stant ile yerini almıştır. Stantta; I. Derece Doğal
Arkeolojik Tarihi ve Kentsel Sit alanı olan tarihi yarımadada
gerçekleştirilen Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi
çalışmaları kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile
sarnıçlar, geleneksel Alanya evleri, graﬁtiler, Tersane ve Kızılkule gibi
Alanya'nın önemli kültür varlıklarının tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

•
Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 18- 21 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen Öğrenme
Şenlikleri'nde Belediyemiz adına açılan stantın ipek kozası ve ipek
dokumacılık ile ilgili bölümleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün
organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

•
16- 17 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen Gökbel Yaylası
Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında; Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından Alanya'nın geleneksel ipek kozasından
yapılmış ürünlerin sergisi açılmıştır.
•
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) ev
sahipliğinde 22- 26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya EXPO
Center'da gerçekleştirilen 5. Yöresel Ürünler Fuarı'nda “Alanya” adına
açılan stantta Belediyemizi temsilen Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz görev almış ve bu stantın Alanya ipekleri ile ipek
kozasından çiçeklerden oluşturulan bölümünün organizasyonunu
gerçekleştirmiştir.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
Kültürel Miras Çalışmaları
•
Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve ülkemizin doğal,
tarihsel, kültürel mirasının korunması ve özgün kimliğinin yaşatılması
yönünde başarılı çalışmaların ödüllendirildiği “Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda
Belediyemiz; onarım çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen “Sandık Emini Kayhanlar Evi
Restorasyonu” ve “Mecveddin Sarnıcı” restorasyonları ile “Süreklilik
Ödülü”ne layık görülmüştür. Yarışmanın ödül töreni, 13- 16 Kasım
2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen YAPEX Restorasyon
Fuarı'nda gerçekleştirilmiştir. Antalya, Selçuklu, Şahinbey ve Tarsus
Belediyeleri ile birlikte yarışmanın en önemli ödüllerinden birisini alan
Belediyemizin projeleri, yarışmada ödül alan diğer projeler ile birlikte
fuar kapsamında sergilenmiştir.

•
İlçemizin en önemli kültür varlığı olan Alanya Kalesi'nin doğu
yamacında; Kızılkule- Tersane arasında gerçekleştirilen ve 2014 yılı
içinde toplam 97.294 kişinin ziyaret ettiği Kızılkule- Tophane Ekseni
Denizcilik ve Gemi Müzesi alanında, temizlik- bakım, tamirat ve
ziyaretçi güvenliği ile ilgili çalışmalar önceki faaliyet dönemlerinde
olduğu gibi bu faaliyet döneminde de Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından koordine edilmiştir. Ayrıca alanın gezilmesi
sırasında müdürlüğümüz personeli tarafından gerekli bilgilendirme
çalışmaları da yapılmıştır.

Alanı gezen ziyaretçiler tarafından da takip edilebilen bu imalat
çalışmaları dönem dönem tekrarlanacaktır.2014 faaliyet döneminde
üretilen iki kayık da Tersane içinde sergilenmektedir.

•
Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi Projesi
kapsamında sesli ve görüntülü rehber sisteminin oluşturulması amacı
ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) desteği ile Alanya Çevresi
Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliği (ALTAB) tarafından gerçekleştirilen
ve Belediyemizin de iştirakçi olarak yer aldığı “Tarihin Sesi Ol” projesi
bu faaliyet döneminde tamamlanmıştır. İnteraktif kulaklık sistemi ile
ziyaretçilere alan içinde 22 nokta ile ilgili İngilizce, Almanca, Rusça ve
Türkçe olarak sesli ve görüntülü rehber hizmeti sağlayan bu sistem
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz kontrolünde alanda kullanılmaya
başlanılmıştır.
•
Ülkemiz Avrupa Komisyonu Geliştirme Müdürlüğü'nün Teknik
Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) mekanizması dahilinde sürdürülen
Yerel İdare İmkanı (Local Administration Facility- LAF) faaliyetleri
kapsamında; 9- 11 Nisan 2014 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti
Brüksel'de düzenlenen “Kültürel Miras ve Turizm” başlıklı seminere
Belediyemizi temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz katılmıştır.
Belediyemizin yanısıra Türkiye'den Ordu, Konya ve Bursa Büyükşehir
Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinin katıldığı bu
seminerde, Avrupa Birliği'nin kültürel miras ve turizm politikaları
konusunda eğitim çalışması gerçekleştirilmiş, aynı zamanda
•
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO)
bağlı Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS), CIVVIH
Akdeniz Alt Komitesi, 2- 3 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kültür
Merkezi'nde “21. Yüzyılın Akdeniz'inde surlar ile çevrili liman şehirleri,
alanlar- değerler, ve mekanın ruhu” konulu bir çalıştay
gerçekleştirmiştir. Belediyemizin ev sahipliğinde Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüzün organizasyonu ile gerçekleştirilen bu çalıştaya farklı
ülkelerden kültürel miras alanında uzman 25 akademisyen katılmış ve
toplantı sayesinde Alanya Kalesi'nin tanıtımı ile yerinde incelenmesi
sağlanmıştır.

•
İlçemizdeki denizcilik kültürünün önemli bir parçası olan ve
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş küçük kürekli kayık, motorlu gezi
ve balıkçı sandal modellerinin tekrar imal edilerek yaşatılabilmesi
amacıyla; Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi
alanında yer alan tarihi Tersane yapısında Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından mart ayında çalışmalar başlatılmıştır.
Günümüzden 60 yıl öncesine kadar Tersane dışındaki büyük çınar
ağacının gölgesinde yapılan Alanya Kayıkları, Müdürlüğümüze bağlı
ustalar tarafından tekrar imal edilmeye başlanmıştır.
www.alanya.bel.tr
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•
Alanya'nın tarihi değerlerinin yurtdışında da tanıtılması amacıyla;
merkezi İtalya Venedik'te bulunan ve iki yılda bir çıkarılan “Storia
dell'Urbanistica” isimli dergide “Alanya” ile ilgili özel bir bölümün
yayımlanması için gerekli görüşmeler yapılmış ve 2015 yılı içinde
dergide basılacak olan metin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanmıştır.
•
Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizden biri olan kilim
dokumacılığının geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında;
Mahmutlar Kılıçarslan İlköğretim Okulu'nda kilim dokumacılığının
öğretilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz organizasyonu
ile Belediyemiz marangozhanesinde “ıstar” isimli dokuma tezgâhları
üretilmiş ve okula teslim edilmiştir. “Yörük Nine” lakabıyla tanınan
Emine Çoban'ın gönüllü eğitmenliği ile öğrenciler tarafından
dokunacak kilimlerin 2016 yılında yapılacak EXPO 2016 Fuarı'nda
sergilenmesi planlanmaktadır.

•
İlçemiz şehir merkezindeki geleneksel Alanya evlerinin en önemli
örneklerinden biri olan ve Belediyemize 30 yıllığına ücretsiz tahsisi
sağlanan Hasanağa Konağı'nın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
bünyesinde yapılan onarım çalışması 2014 faaliyet yılı içerisinde
tamamlanmıştır. Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile ortaklaşa tamamlanan iç mekan tefrişatının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
hizmet binası olarak yapının kullanımına başlanmıştır.
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Kentimizdeki etnoğraﬁk değerlerin sergilenmesi ve kent belleğinin
oluşturulması adına Belediyemize bedelsiz olarak tahsisi yapılan
geleneksel bir Alanya evinde 2013 yılında hizmete giren Hüseyin
Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi'nde, sergileme
ünitelerine yapılacak yeni ilaveler ile ilgili çalışmalar 2014 faaliyet
döneminde de devam etmiştir. Yörük kültürünün anlatılması amacı ile
yapının bahçesinde küçük ölçekte bir yörük çadırı kurulmuştur. Çadır
içerisinde iç mekan tefrişatının tamamlanmasının ardından çeşitli
görseller yardımıyla yörük kültürü ile ilgili bilgilendirme çalışması
yapılacaktır. Ayrıca 2014 yılı boyunca mekana ziyaretler devam etmiş
ve ziyaretçiler için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
•
Belediyemiz tarafından kamulaştırılan geleneksel bir Alanya
evinde Müdürlüğümüz bünyesinde 2012 yılında hizmete açılan
Herbaryum, 2014 faaliyet dönemi içerisinde yaklaşık 3500 kişi
tarafından ziyaret etmiştir. Herbaryum bünyesinde sergilenen bitki
türlerinin çeşitlendirilmesi adına Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü ile çalışmalar devam ettirilmektedir.
•
Müdürlüğümüz bünyesinde Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde
ücretsiz olarak ziyaret edilebilen noktalardan birisi olan ÖmürlüKemal Atlı Kültür Evi 2014 faaliyet dönemi içerisinde yaklaşık 30.000
ziyaretçiyi ağırlamıştır. İç ve dış mekan düzenlemeleri ile geleneksel
bir Alanya evini yansıtan bu yapıda aynı zamanda Belediyemizin
düzenlediği bazı etkinliklerin tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiştir.
•
Alanya Belediyesi tarafından geleneksel Alanya evlerinin korunup
yaşatılması adına yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz
tarafından onarım çalışması gerçekleştirilen ve Alanya Kalesi
Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak kullanılan Sandık Emini
Kayhanlar Evi 2014 yılı içinde yaklaşık 5000 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir. Alanya'nın geleneksel el sanatları ürünlerinin sergilendiği bu
yapı aynı zamanda özgün Alanya evi mimari detayları ile ziyaretçilerin
beğenisine sunulmuştur.
•
İlçemiz HacıMehmetli Mevkii'nde, Vakıﬂar Genel Müdürlüğü
mülkiyetinde olan ve “her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun
yapılması kaydıyla ibadethane, kültür merkezi veya müze olarak
kullanılmak üzere” 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisi yapılan
Hıdırellez Kilisesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından
hazırlatılan projeleri Antalya Koruma Kurulu'nun 25.03.2014 tarih ve
2596 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan projeler doğrultusunda
gerçekleştirilecek onarım çalışması ödeneği için; 2863 sayılı Koruma
Kanunu kapsamında Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak
vergilerinin kültür varlıklarının restorasyonu için Antalya Valiliği'nde
toplanan %10 'luk katkı payından yararlanmak adına Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan dosya ile Antalya Valiliği'ne gerekli başvuruda
bulunulmuş ve ödenek talebi Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı'nın 16.10.2014 tarih ve 25126 sayılı yazısı
ile kabul edilmiştir.

•
Alanya Kalesi geleneksel konut dokusunun önemli örneklerinden
birisi olan ve geçirdiği yangın sonucu onarımı acilen yapılması
gereken Hisariçi Mahallesi 424 ada 1 parsel'deki tescilli konut
yapısının Belediyemiz tarafından kamulaştırılması için çalışmalar
başlatılmış ve ödenek olarak 2863 sayılı Koruma Kanunu kapsamında
Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak vergilerinin kültür
varlıklarının restorasyonu için Antalya Valiliği'nde toplanan %10'luk
katkı payından yararlanılmıştır. Antalya Valiliği'ne gönderilen başvuru
dosyası hazırlanması aşamasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
de görev almıştır.

İlçemiz Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tescilli Sedre Köşkü'nün
Belediyemiz tarafından onarımının yapılabilmesi amacıyla; yapının
onarımına ilişkin Antalya Koruma Kurulu tarafından 16.08.2013 tarih
ve 1967 sayılı karar ile istenen “Alanya Sedre Av Köşkü Özgün Sıva
Kalıntılarını Koruma Raporu” Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
tarafından hazırlatılmış ve Koruma Kurulu'ndan gerekli onay
alınmıştır. Köşk yapısının onaylanan projeler ve rapor doğrultusunda
onarımı için gerekli maliyet hazırlama çalışmalarına başlanmış olup
Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapılan tahsis başvurusunun
sonuçlanmasının ardından restorasyon çalışmasına başlanılacaktır.
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•
İlçemiz Alanya Kalesi Arap Evliyası mevkiinde taşıt yolunun
hemen yanında yer alan ve yüzeyinde oluşan çatlaklar nedeniyle
onarımı aciliyet arzeden sur duvarı ile ilgili Koruma Kurulu'ndan izin
alındıktan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü elemanları
tarafından gerekli onarım çalışması yapılmıştır.
•
Alanya Kalesi Tophane Mahallesi ve Hisariçi Mahallesi'ndeki
vatandaşlarımızın problemlerini yerinde çözmek ve Alanya Kalesi'nde
yapılan çalışmaları takip etmek üzere Andızlı Camii zemin katında
faaliyet gösteren Tophane Büromuz 2014 faaliyet döneminde de İmar
Müdürlüğü'ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile
çalışmalarına devam etmiştir.
Eğitim ve Sosyal Faaliyetler
•
İlçemizdeki kitap okuma alışkanlığının arttırılması adına 2009
yılından bu yana hizmet veren Alanya Belediyesi Emine Hacıkura
Kütüphanesi, çalışmalarını 2014 yılında da aktif olarak sürdürmüştür.
2009- Ağustos 2014 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren, Ağustos 2014 tarihinden bu
yana da Tiyatro Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Emine
Hacıkura Kütüphanesi'nde 1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında
ziyaretçi sayısı 37.100 olmuş, toplam üye sayısı 5.951'e ulaşmış ve
mevcut kitap sayısı ise 18.873 adet olmuştur. Farklı zamanlarda çeşitli
okullardan gelen öğrencilere kütüphanemiz hakkında bilgiler verilmiş,
öğrencilerin okuma saatlerinden ve bilgisayar bölümünden
yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca kütüphane içerisinde yer alan
farklı bölümleri kullanabilme, kütüphane içinde davranış kuralları ve
kütüphane ile kitapların önemi hakkında farklı zamanlarda öğrenciler
ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

•
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün davetlisi olarak Alanya'ya
gelen ünlü Tasavvuf Edebiyatı yazarı Sinan Yağmur, 6 Ocak 2014
tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde okuyucuları ile buluşmuştur.
Karşılıklı sohbet tarzındaki söyleşinin yanısıra tasavvuf edebiyatı ile
ilgili bilgi de veren yazar daha sonra yazmış olduğu kitapları okurları
için imzalamıştır.

•
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren
Hanımeller Atölyelerindeki el sanatları kursuna katılan bayanlara
yönelik çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinlikler aşağıdaki gibidir:
– Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından 14 Ocak 2014 tarihinde “Sağlıklı Mutfak Sırları- Evde Gıda
Güvenliği” konulu bir seminer verilmiştir.
– 28 Şubat 2014 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı Hanımeller
Atölyesi'nde el sanatları kursu öğrencilerine yönelik psikolog Esra
Yemez tarafından deprasyonun tanımı, nedenleri, belirtileri ve
başetme yollarını içeren “Depresyon ve Başetme Yolları” konulu
eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında ayrıca katılımcıların
yaşamlarından verilen örnekler ışığında analizler yapılarak alternatif
çözüm yolları gösterilmiş ve soru- cevap bölümüyle eğitim
tamamlanmıştır.
– Emine Hacıkura Kütüphanesi Sorumlusu Nermin Günebakan
ve Alanya Belediyesi Tevﬁk Hoca Evi hemşiresi Muazzez Kaya
işbirliğinde "Aile Planlaması ve Danışmanlığı ve Kadın Sağlığı"
konulu eğitim 11 Mart 2014 tarihinde Hanımeller Atölyesi
kursiyerlerine verilmiştir. Bu eğitim, 18 Mart 2014 tarihinde
Hanımeller 2 Atölyesi'nde el nakışı ve takı kursiyerleri için de
düzenlenmiştir.
•
Emine Hacıkura Kütüphanesi'nde bilgisayar eğitimi alan
kursiyerlere yönelik;

– 22 Ocak ve 6 Kasım 2014 tarihlerinde Alanya Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Evlerde Gıda Güvenliği”
konulu seminer düzenlenmiş ve,
– 25 Mart 2014 tarihinde Alanya Belediyesi Tevﬁk Hoca Evi
hemşiresi Muazzez Kaya ve Emine Hacıkura Kütüphanesi sorumlusu
Nermin Günebakan tarafından "Aile Planlaması ve Danışmanlığı ve
Kadın Sağlığı" konulu eğitim gerçekleştirilmiş ve,
– 20 Aralık 2014 tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından “Toplum Destekli Polislik (TDP) Twinning (Eşleştirme)
Projesi” kapsamında bilgisayar kursiyerlerine ve vatandaşlara
yönelik olarak “Dolandırıcılık ve Hırsızlık” başlıklı bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
•
18- 24 Mart 2014 tarihleri arasının “Yaşlılar Haftası” olması
dolayısı ile Alanya Huzurevi sakinleri için Alanya Müzesi, Damlataş
Mağarası, Alanya Kalesi, Tarihi Kayhanlar Evi ve Ömürlü- Kemal Atlı
Kültür Evi'ni kapsayan bir gezi düzenlenmiş ve Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz çalışanları bu gezide refakat etmenin yanısıra ziyaret
edilen yerler ile ilgili bilgilendirme yapmışlardır.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
•
Alanya Halk Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında
imzalanan Mesleki Teknik ve Sosyal Kültürel Kurslar İşbirliği protokolü
kapsamında 2009 yılından beri devam eden Yetişkinlere Yönelik
Bilgisayar Kursları 2014 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda;

•
Belediyemiz Emine
Hacıkura Kütüphanesi ve
Metro Market işbirliğinde 20
Mart- 5 Haziran 2014 tarihleri
arasında kitap bağış kampanyası düzenlenmiştir. Metro
Market içerisine kütüphanemiz tarafından konulan
bağış kutusu içerisinde biriken
628 kitap ihtiyaç sahibi yerlere
belirlenen zaman takvimi
dahilinde gönderilmektedir.
•
2014 faaliyet dönemi içerisinde
Mart tarihleri arasında
düzenlenen “Kütüphaneler Haftası” dolayısı ile Emine Hacıkura
Kütüphanesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler
şunlardır:
– Yazar- okuyucu buluşmasının konuğu olarak, gençlerin
yaşamla gelen sorunlarına yardımcı olabilecek mesajlar ve çözüm
yolları ile yer veren kitapları ile tanınan yazar İpek Ongun,
Belediyemizin davetlisi olarak 24 Mart 2014 tarihinde Alanya Kültür
Merkezi'nde sevenleri ve okuyucuları ile buluşmuş, kitapları hakkında
söyleyişinin ardından kitap imza etkinliği düzenlemiştir.

- 6- 31 Ocak 2014 tarihleri arasında 32 saatlik olarak verilen
“Bilgisayar Okuryazarlığı” kursunu 26 kişi MEB onaylı sertiﬁka almaya
hak kazanmış ve,
- 3 Şubat- 2 Nisan 2014 tarihleri arasında 72 saatlik “Ofﬁce
Programları” kursunu tamamlayan 26 kişi MEB onaylı sertiﬁkalarını
almışlardır.
•

Alanya Belediyesi, HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği

arasında imzalanan protokol gereğince 2011 yılından bu yana
HABİTAT Bilişim Akademisi olarak da faaliyet gösteren Emine
Hacıkura Kütüphanesi, HABİTAT Yönetişim ve Kalkınma Derneği,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft ve Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) ortaklığında “Türkiye'de E-Yönetişimin Gelişimi için
Gençlerin Yetkin Kılınması” veya diğer adıyla “Bilenler Bilmeyenlere
Bilgisayar Öğretiyor” projesi kapsamında başlatılan bilgisayar
eğitimlerini 2014 yılında da sürdürmüştür. Bu bağlamda;
- 6 Mayıs- 13 Haziran 2014 tarihleri arasında verilen 35 saatlik
“Ofﬁce eğitimi” kursunu başarıyla tamamlayan 30 kursiyer Katılım
Belgesi almaya hak kazanmışlar ve,
- 14 Ekim- 18 Kasım 2014 tarihleri arasında verilen “Ofﬁce
Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan 24 kişi düzenlenen bir törenle Katılım
Belgelerini almışlardır.
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16 Haziran- 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında 8-14 yaş arası 17
ilköğretim öğrencisine Emine Hacıkura Kütüphanesi Bilgisayar
Laboratuarı tarafından yaz tatillerini faydalı değerlendirmeleri adına 35
saatlik “Bilgisayar Kullanımı” eğitimi verilmiştir.

- Kasım 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında verilen “Takı
Tasarımı” kursunu 16 kişi tamamlamıştır.
- 4 Kasım 2013 tarihinde başlayan “Kurdela Nakışı” kursunu 2
Nisan 2014 tarihinde başarıyla tamamlayan 11 bayan, eğitim
sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak
kazanmışlardır.
- “Dekoratif Ahşap Süsleme” kursu, 21 Kasım 2013- 5 Haziran
2014 tarihleri arasında verilmiştir. Eğitimi tamamlayan 21 kişi Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak kazanmışlardır.
- Nisan ayı içinde Hanımeller- 2 Atölyesi'nde (Toplum Merkezi)
açılan “Dantel Anglez” kursu mayıs ayı içinde tamamlanmış ve 11 kişi
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak kazanmıştır.
- Nisan ayı içinde başlayıp mayıs ayında tamamlanan “Metal
Çiçek Yapma” kursunu 15 kişi tamamlamış ve sertiﬁka almaya hak
kazanmıştır.

– 24 Ekim 2013- 12 Haziran 2014 tarihleri arasında Emine
Hacıkura Kütüphanesi'nde 85 saatlik “İngilizce Eğitimi” 30 kursiyerin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
– Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 20092014 Stratejik Plan çerçevesinde; ilçemizde yaşayan bayanlara
ekonomik ve sosyal alanda gerekli bilinçlendirmenin sağlanması ve
bayanların üretici konuma geçmelerinin sağlamak amacı ile
Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan “Mesleki Teknik
ve Sosyal Kültürel İşbirliği Protokolü” gereği Müdürlüğümüz
organizasyonu ile açılan el sanatları kursları 2014 faaliyet döneminde
de devam etmiştir. İlçe merkezinde Hanımeller 1, Hanımeller 2
(Toplum Merkezi) ve İpekeller Atölyeleri'nde devam eden kurslar,
Nisan 2014 tarihinden itibaren Belediyemiz sınırlarının genişlemesi ile
birlikte Mahmutlar ve Çıplaklı Mahallelerindeki atölyelerde de
başlatılmıştır. Bu kapsamda; Kasım 2014 tarihinde Mahmutlar
Mahallesi'nde 27 kişi ile “Kurdela Nakışı ve Takı Tasarımı” kursu, 34
kursiyer ile de “İngilizce” kursu başlatılmıştır. Çıplaklı Mahallesi'nde
Belediye Düğün Salonu bünyesinde yer alan derslikte ise Aralık
ayında 22 kursiyerin katıldığı “Elde Antep işi” ve “Elde Suzeni” kursu
başlatılmıştır.

- Nisan ayı içinde başlayıp mayıs ayında tamamlanan “Metal
Çiçek Yapma” kursunu 15 kişi tamamlamış ve sertiﬁka almaya hak
kazanmıştır.
•
İlçemize özgü ipek kozasından el sanatları kültürünün
yaşatılması adına Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol kapsamında; İpekeller Atölyesi'nde
2011 yılında başlatılan “El Sanatları Teknolojisi İpek Kozası El
Ürünleri” kursuna 2014 faaliyet döneminde de devam edilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İpekeller
Atölyesi'nde verilen kurslardan;
- 24 Şubat- 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen kursu 5
kişi tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak
kazanmış,
- 26 Şubat- 8 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen kursu 15
kişi tamamlamış,
- 30 Haziran- 17 Eylül 2014 tarihleri arasında verilen kursu
tamamlayan 16 kursiyer Katılım Belgesi almış,
- 5 Ağustos- 4 Kasım 2014 tarihleri arasında verilen eğitimi 22 kişi
tamamlamış ve Katılım Belgesi almaya hak kazanmış ve,
- 520 Ekim- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen “El
Sanatları Teknolojisi İpek Kozası El Ürünleri” kursunu da 14 kişi
tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak
kazanmışlardır.

•
Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Hanımeller 1 ve
Hanımeller 2 Atölyeleri'nde 2014 faaliyet döneminde Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan kurslar aşağıdaki gibidir:
- “Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar” adlı kurs, 30 Eylül 2013- 20
Mart 2014 tarihleri arasında verilmiştir. Kursu tamamlayan 30 kişi
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁka almaya hak kazanmışlardır.
- “Antep İşi Nakış” kursu 3 Ekim 2013 tarihinde başlamış ve 11
Mart 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Eğitimi tamamlayan 32 kişi Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertiﬁkasını almıştır.
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•
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak geleneksel ipek dokuma
kültürümüzün yaşatılması adına; 2013 yılında olduğu gibi bu faaliyet
döneminde de 16.04.2014-20.05.2014 tarihleri arasında kendi ipek
kozamızı elde edebilmek için yarım kutu (10.000 adet) ipek böceği
yumurtası Koza Kooperatiﬁ Alanya Şubesi'nden alınarak bakımı
yapılmış ve 12kg yaş koza üretimi gerçekleştirilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz bünyesinde Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde hizmet veren Sandık Emini Kayhanlar Evi'nde gerçekleştirilen bu üretimin tüm
safhaları ziyaretçiler tarafından takip edilebilmiştir. Yaklaşık 3 kg ipeğin elde edilebileceği bu koza, Müdürlüğümüz bünyesinde organize edilen
hediyelik eşya tasarımlarında kullanılmaktadır.

•
Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerde Zabıta Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte
hareket edilerek ortak çalışmalar yapmıştır.
•

Sağlık açısından yardıma muhtaç ailelerle ilgili Belediye Tabip-liğimiz ile birlikte gerekli çalışmalar 2014 yılında da devam etmiştir.

•
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 2014 yılında da gerekli destek sağlanmasına devam
edilmiştir.
•
Çeşitli konularda yardıma muhtaç ailelere Belediyemizin Gönül Pınarı bölümünden gerekli destek 2014 faaliyet dönemi içinde de
sağlanmıştır.
•
Belediyemiz her yıl stratejik planı içinde yer alan ve toplumsal yardımlaşma ile kaynaşmayı sağlamak ve bunun yanında ihtiyaç sahibi olan
kişiler için Ramazan ayında iftar yemeği organizasyonu yapılmıştır. Bu çalışmalarda Müdürlüğümüz de görev almıştır.
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SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 GENÇLER TÜRKİYE TEKVANDO ŞAMPİYONASI
TARİH:11–16 OCAK
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2014 faaliyet programında yer
alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Gençler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'na 74 ilden 570 bayan, 1050 erkek sporcunun
yanı sıra 75 hakem, 150 antrenör ve 90 idareci toplam 1935 kişi katıldı.
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 GENÇLER TÜRKİYE TEKVANDO MİLLİ
TAKIM SEÇMELERİ TARİH:18–19 OCAK
Türkiye Gençler Milli Takım Seçmeleri 18 Ocak tarihinde Atatürk Spor
Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular
yapılacak olan ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil
etmeye hak kazandılar.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 TÜRKİYE ERKEKLER SALON HOKEYİ SÜPER
LİGİ 2.ETAP MÜSABAKALARI
TARİH:01–05 ŞUBAT
Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2014 faaliyet programında yer alan
ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen 2013-2014
Sezonu Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2. Etap Müsabakaları'na 10
takım(Osmaniye Gsk., Hıghway Sk., Nizip Gsk., Akdora Gsk.,
Keçiören Bağlum Sk., Amasya Gsk., Gaziantep Polis Gücü Sk.,
Anadolu Ateşi Gsk., Gaziantep Gsk., Antalya Polis Spor Gücü Sk.)
katıldı. Turnuva boyunca toplam 90 müsabaka gerçekleşti.

 TÜRKİYE KADINLAR SALON HOKEYİ
SÜPER LİGİ 2.ETAP MÜSABAKALARI
TARİH:05–08 ŞUBAT
Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2014 yılı faaliyet programında yer
alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile 4 gün boyunca Atatürk
Spor Salonu'nda yapılan Süper Lig Bayanlar 2. Etap Müsabakaları'na
8 takım (Akdora Gsk, Anadolu Ateşi Gsk, Alanya Belediye Sk, Highway
Sk, Nizip Gsk, Ankara Hokey Sk, Keçiören Bağlum, Antalya Polis Spor
Gücü) katıldı.
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 BÜYÜKLER TÜRKİYE TEKVANDO ŞAMPİYONASI
TARİH:22–27 ŞUBAT
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile Alanya Atatürk Spor Salonu'nda
başlayan şampiyonaya; 74 ilden, 1100 erkek sporcu, 500 bayan
sporcu, 74 hakem, 150 antrenör, 80 idareci katıldı.
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 BÜYÜKLER TÜRKİYE TEKVANDO
MİLLİ TAKIM SEÇMESİ
TARİH:01 MART
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile gerçekleşen Büyükler Milli Takım
Seçmeleri'nde derece yapan sporcular Uluslararası Açık Tekvando
Turnuvası'nda ülkemizi temsil ettiler.
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 SALON HOKEYİ KADINLAR-ERKEKLER
1. LİG MÜSABAKALARI
TARİH:04–08 MART
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi'nin ev
sahipliği ile düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Salon Hokeyi 1.
Lig Müsabakalarına 10 erkek takım (06 Turkuaz Sk, Muğla Gsk,
Selçuklu Belediye Sk, Alaca Sk, Nizip Belediye Sk, Alanya Belediye
Sk, Malatya Hokey Sk, Boybeyi Sk, Kahramanmaraş Hokey Sk,
Diyarbakır Gsk) ve 8 bayan takım (Osmaniye Yahya Mazlum Hem
Sk, Kahramanmaraş Hokey Sk, Muğla İl Özel İdare Sk, Alaca Sk,
İmkb Kayapınar Lisesi Sk, Amasya Mesa Sk, Gaziantep Polisgcü Sk,
Doruk Sk) katılmıştır. Karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl
Spor Salonu'nda yapılmıştır.

 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR 1. BÖLGE
YÜZME ŞAMPİYONASI
TARİH:07–09 MART
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile down sendromlu, otizmli ve mental
zihinsel engelli çocuk, genç ve yetişkinler için düzenlenen Birinci
Bölge (Marmara, İçanadolu ve Güneydoğu Bölgesi) Yüzme
Şampiyonası'na 16 ilden, 50 Spor Kulübünü temsilen 163 sporcu,
antrenör ve idareci katıldı.
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 YÜZME GENÇLER (KIZ-ERKEK) GRUP
MÜSABAKALARI
TARİH:11–13 MART
Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın
2013–2014 faaliyet programında yer alan ve Alanya Belediyesi'nin ev
sahipliği ile yapılan Yüzme Gençler (K-E) Grup Müsabakaları'nda 65
okuldan 187 sporcu, Alanya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda
yarıştılar.

 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR 2. BÖLGE
YÜZME ŞAMPİYONASI
TARİH:14–16 MART
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2014 faaliyet
programında yer alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde İkinci
Bölge Yüzme Şampiyonası'na (Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu ve
Karadeniz Bölgeleri) 22 ilden 142 sporcu, antrenör ve idareci katıldı.
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 11–16 YAŞ ALTI ERKEKLER VE BAYANLAR
SALON HOKEYİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TARİH:15–20 MART
Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2014 faaliyet programında yer alan
ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen 16 Yaş Altı
Erkekler-Kadınlar Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası'na 41
takımdan yaklaşık 500 sporcu, 40 antrenör ve 25 hakem katıldı.

 TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HENTBOL
GRUP MÜSABAKALARI
TARİH:21–26 MART
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2014 faaliyet
programında yer alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile
düzenlenen 2013–2014 Sezonu Hentbol Grup Müsabakaları'na 13
takım katıldı.
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 18. ALANYA ULUSLARARASI DAĞ BİSİKLETİ
TURNUVASI
TARİH:05–06 NİSAN
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin(UCI) 2014 yılı faaliyet programında yer

 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER GOLBOL
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TARİH:01–04 NİSAN
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'nın 2014 yılı
faaliyet programında yer alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile
düzenlenen 8.Sakıp Sabancı Görme Engelliler İlköğretim
Okullararası Goalball Türkiye Şampiyonası'na 13 bayan takım, 10
erkek takım katıldı.
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alan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Alanya Belediyesi'nin
ortaklaşa düzenlediği 18. Alanya Uluslararası Dağ Bisikleti
Turnuvası'na ulusal kategoride 157 sporcu ve UCİ kategorisinde 83
sporcu olmak üzere toplam 240 sporcu katıldı. 4 kilometrelik parkurda
10 ülkeden 240 sporcunun pedal çevirdiği yarışta dereceye giren
sporcular Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in elinden
ödüllerini aldılar.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİKLERİ
TARİH:07 NİSAN – 09 MAYIS
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Alanya
Belediyesi'nin katkıları ile Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen ve
unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı tekrar gün yüzüne
çıkarma amacıyla yapılan şenliklere; ikinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci ve dokuzuncu sınıﬂar olmak üzere toplam 60 okul katıldı.
Şenliklerde; yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik ve
kaleli yakan top oyunları yer aldı.

 ÇİM HOKEYİ GENÇLER VE YILDIZLAR
İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI
TARİH:16 NİSAN 2014
Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyet programında yer
alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Çim Hokeyi
Gençler ve Yıldızlar (Erkek-Kız) İl Birinciliği Müsabakaları Alanya
Belediyesi Spor Tesisleri'nde 6 takımın katılımıyla yapıldı.
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 MİNİK KULAÇLAR YÜZME ŞENLİĞİ
TARİH:23 NİSAN
Alanya Belediyesi tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında düzenlenen 05–11 yaş arası Minik Kulaçlar
Yüzme Şenliği, 23 Nisan 2014 tarihinde Alanya Belediyesi Kapalı
Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Şenliklere,110 sporcu katıldı.

 ULUSLARARASI ALANYA PLAJ TENİS TURNUVASI
TARİH:17–19 NİSAN 2014
Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) organize ettiği G3 – G4
Beach Tenis Turnuvası Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile ve
destekleriyle Milli Egemenlik Plajı'nda yapıldı. Türkiye'de ilk defa
resmi olarak düzenlenen turnuvaya 18 farklı ülkeden 40 takım, 80
sporcu katıldı.

 TÜRKİYE ESKRİM ULUSLARARASI ÇOCUK KUPASI
TARİH:23–28 NİSAN 2014
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2014 yılı faaliyet programında yer
alan ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Uluslararası
Çocuk Kupası Müsabakalarına 9 (K.K.T.C., Arnavutluk, Almanya,
Gürcistan, İngiltere, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuveyt ve Türkiye)
ülkeden toplam 855 sporcu katıldı.
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 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
TARİH:27 NİSAN – 04 MAYIS 2014
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 50. yıla özel Alanya'da görkemli bir
açılış töreni yapıldı. Alanya Belediyesi'nin desteği ile 50.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında 26 Nisan'da sahne
alan sanatçı Kıraç, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 20 takımdan 160
sporcunun katılımıyla yapılan 141 kilometrelik Alanya-Alanya turuyla
başladı. İlk etabın galibi, 3 saat 15 dakika 43 saniyelik derecesiyle Mark
Cavendish oldu. Alanya-Kemer etabı startı 28 Nisan Pazartesi günü
Alanya Kızılkule önünde verildi. Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye Bisiklet
Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu'nun birlikte verdiği startla,
175 kilometrelik Alanya- Kemer etabı başladı. Turun ilk etabı ve 2. gün
çıkış parkurunda Alanya Belediyesi olarak personel ve ekipman desteği
ile federasyonumuza yardımcı olundu.
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 KÜÇÜKLER GRUP ELEME VOLEYBOL MÜSABAKASI
TARİH:01–03 MAYIS
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi'nin
katkılarıyla düzenlenen turnuvaya 4 bayan takımı (Antalya Alanya
Belediye, Konya Gençlik ve Spor, Isparta Yıldız Spor, Afyon Afjet
Afyon Spor) ve 3 erkek takımı (Konya Tem Spor, Aksaray 68 Aksaray
Belediye, Antalya Alanya Bahçeşehir) katıldı. 3 gün boyunca Atatürk
Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda; bayanlarda Antalya
Alanya Belediyespor birinci, Konya Gençlik ve Spor ikinci oldu.
Erkeklerde ise; Konya Tem Spor birinci, Antalya Alanya Bahçeşehir
ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Türkiye Yaş Grubu yarı ﬁnallerine
katılmaya hak kazandılar.

 ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ
TARİH:02 MAYIS
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği
2 Mayıs Cuma günü İskele Meydanı'nda gerçekleşti. Şenliklere 6
ülkeden(Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Belarus,
Ukrayna) 300 kişi katıldı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan
dans gösterilerini izleyen Alanyalılar, şenliğe büyük ilgi gösterdi.
Konuk ülkelerden gelen dans hocaları Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'e, desteklerinden ve sunduğu imkanlardan dolayı
teşekkür ettiler.
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 WINGS FOR LIFE WORD RUN
TARİH:04 MAYIS 2014
Dünyadaki 34 farklı parkurda aynı anda koşuldu. Daha önce hiç
yapılmamış konseptiyle tüm dünyada dikkatleri üzerine toplayan yılın
en anlamlı ve büyük etkinliklerinden Wings for Life World Run
Alanya'nın da içinde bulunduğu dünyadaki 6 kıtada, 34 farklı
noktada, 14 farklı zaman diliminde ve 4 mevsimde aynı anda
gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi'nin katkılarıyla 3 Mayıs'ta koşu
organizasyonu kapsamında İskele Şelale önünde Bedük, Alanyalı
hayranlarıyla buluştu.
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak
ve hastalıkla ilgili bilinci artırmak için düzenlenen küresel yarışa,
dünya çapında milyonlarca kişi televizyon ekranlarından şahit oldu.
Türkiye'den 1103 kişinin start aldığı yarışın başlama çizgisinde
Oyuncu Burcu Kara ve Hande Subaşı, Dağ Aslanı Ahmet Arslan ve
Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile koşma şansını
yakalayan katılımcıların tamamı koşamayanlar için koşmanın
mutluluğunu yaşadı.

 YILDIZ KIZLAR BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TARİH:06–11 MAYIS 2014
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin
destekleriyle düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası,
Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya 16

takım (Beşiktaş S.K., Adana Botaş, Karaoğluyapı Buca S.K., Ceyhan
S.K., Çankaya Uni. S.K., Fenerbahçe, Galatasaray S.K., İstanbul D.S.İ.,
İstanbul Üni. S.K., Kocaeli S.K., Konak Bel. S.K., Mersin B.Ş.B., Mülkiye
S.K., Nesibe Aydın S.K., Tarsus BEL. S.K., Turgutlu BEL. S.K.) katıldı.
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 TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER FUTBOL ŞAMPİYONASI
TARİH:28 MAYIS–01 HAZİRAN
 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER YÜZME
ŞAMPİYONASI
TARİH:06–08 MAYIS
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Görme Engelliler
Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme
Havuzu'nda 74 kulüpten 128 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Şampiyona'ya 8 takım
(Gölcük İşitme Engelliler S.K., Manavgat İşitme Engelliler S.K.,
İstanbul Sefaköy İşitme Engelliler S. K., İstanbul Sessizler, Rize
İşitme Engelliler S.K., Trabzon İşitme Engelliler S.K., Diyarbakır
İşitme Engelliler S.K., Antakya Belediyesi İşitme Engelliler Spor)
katıldı.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT ŞENLİĞİ
TARİH:31 MAYIS–02 HAZİRAN
Bu yıl 14.'sü düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm Ve Sanat
Şenliği'nde Spor İşleri Müdürlüğü personel ve ekipmanlarıyla, Yörük
Göçü canlandırılarak yapılan ve mehteran eşliğinde kortej yürüyüşünün
gerçekleşmesinde ve şelale önünde 3 gün boyunca yapılan etkinliklerin
tamamında aktif bir şekilde rol almıştır.

 MİNİ MİNİKLER U–11 FUTBOL ŞENLİĞİ
TARİH:12 NİSAN–01 HAZİRAN
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Mini Minikler
U–11 Futbol Şenliği 12 Nisan – 02 Haziran arasında Alanya
Belediyesi Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleşti. Futbol Okuluna
giden sporcular Alanya'da çalışmalar yapan Beldeler ve sponsor
isimleriyle mücadele ettiler. 11 takımın katıldığı müsabakalarda
birinci Türklerspor, ikinci Konaklıspor ve üçüncü Yıldırımspor oldu.
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 KÜÇÜK BAYANLAR HENTBOL
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
TARİH:07–12 HAZİRAN
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev
sahipliği ile düzenlenen turnuvaya; 15 takım (İzmir Bşhr Bld, Muğla
Yalıkavak, Samsun Gsk, Kastamonu Gsk, Muğla Köyceğiz, İzmir
Kemalpaşa, Ankara Hentbol, Sivas 4 Eylül, Eskişehir Bşhr.Gsk, Rize
Ardeşen, İstanbul Üsküdar, Bursa Osmangazi, Adana Şakirpaşa,
Antalya Muratpaşa, Çankaya Bld.) katıldı. Birbirinden çekişmeli 33
maçın gerçekleştiği müsabakalarda Türkiye birinciliği Sivas 4 Eylül
takımının oldu.

 TALİSMAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
TARİH:24–26 HAZİRAN
Prince Tui Group tarafından Alanya Belediyesi'nin desteği ile
düzenlenen Talisman Udachi Çocuk Şenliği'ne Rusya, Kazakistan,
Gürcistan ve Türkiye olmak üzere 4 ülkeden 500'e yakın yarışmacı
katıldı. Alanya Belediye Binası arkasına hazırlanan sahnede 3 gün
boyunca yarışmacılar şarkı, yerel ve modern dans gösterileri sunarak
izleyenlerin beğenilerini kazandılar.
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 20. RAMAZAN DEMİRCİ SOKAK HENTBOLU
TURNUVASI VE ULUSLARARASI HENTBOL ŞENLİĞİ
 13. ALANYA ULUSLARARASI PLAJHENTBOLU TURNUVASI
TARİH:01–05 TEMMUZ
TARİH:01–05 TEMMUZ
Türkiye Hentbol Federasyonu, Uluslararası Hentbol Federasyonu
Derneği ve Alanya Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu
şenliğe 60 takım katıldı. Her yıl gelenek haline gelen kortej, banket
yemeği ve plaj partisiyle birlikte sporcular hem eğlendi, hem de
maçlarda büyük mücadeleler verdiler. Dereceye giren sporcular
madalya ve kupalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in
elinden aldı.

Alanya Belediyesi'nin büyük destekleriyle Milli Egemenlik Plajı'nda
düzenlenen turnuvaya bayanlarda 8 takım (Türkiye A, Türkiye B, Kıbrıs,
Bulgaristan Hoskova, Adana Şakirpaşa A, Adana Şakirpaşa B,
Kastamonu Artsam, Adana Park Fitnees), erkeklerde 6 takım (Türkiye A,
Türkiye B, Kıbrıs, Bulgaristan, Köyceğiz Bld., İstanbul Beykoz) katıldı.
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 TVF PRO BEACH TOUR 2014 ALANYA ETABI
TARİH:02–03 AĞUSTOS
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile Sütaş sponsorluğunda Galip
Dere Plajı'nda düzenlenen turnuvaya 15 Erkek takımı ve 11 bayan
takımı katıldı. NTV Spor tarafından ﬁnal maçlarının canlı yayınlandığı
maçlarda erkeklerde şampiyon; Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe
ikilisi oldu. İkinci Hakan Göğtepe ve Sefa Urlu olurken, üçüncü Ali Alp
Çayır ve Özkan Hayırlı oldu. Bayanlarda ise; şampiyon Fatma
Yıldırım ve Burcu Atasoy oldu. İkinci Magdalena Saad ve Pınar Asri,
üçüncü Bahanur Şahin ve Sezin Çelik oldu.
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 12 YAŞ ERKEKLER TENİS FİNAL GRUP MÜSABAKALARI
TARİH:07 -10 AĞUSTOS
Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu
tarafından, Alanya Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen 2014
NATIONS CHALLENGE BY HEAD 12 Yaş Erkekler Tenis Final Grup
Müsabakalarına 8 ülke (Romanya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan,
Rusya, İsviçre, Belçika, İtalya ve İspanya) sporcuları katıldı.
Şampiyon İtalya, ikinci Sırbistan ve üçüncü Çek Cumhuriyeti oldu.
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 TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI
TARİH:8–10 AĞUSTOS 2014
Karate Kulüpler Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Karate
Turnuvası, Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlendi. Turnuvaya
15 ülkeden (Rusya, İran, Ukrayna, Türkiye, Filistin, Azerbaycan,
Gürcistan, Almanya, Yeni Zelanda, Türkmenistan, Özbekistan,
Kazakistan, Polonya, Irak ve Bulgaristan) 250 sporcu katıldı.

 10. GÖKBEL YAYLASI YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ
TARİH:17 AĞUSTOS 2014
Alanya Belediyesi tarafından organize edilen 10. Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreş Festivali binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.
Güreşlerin başpehlivanı Osman Aynur oldu. GüreşAğası ise
Kasımoğlu Kerim Yılmaz oldu. Festivalde, Bengütürk TV canlı yayın
yaparak Alanya dışında yaşayan vatandaşlara güreşleri izleme imkânı
sundu. Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü olarak ekip ve
ekipmanlarımızla organizasyon alanının hazırlanmasında ve
organizasyon boyunca personellerimiz aktif olarak rol almıştır.
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 “SPOR YAP SIHHAT BUL” ETKİNLİĞİ
TARİH:25 AĞUSTOS 2014
Herkes İçin Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen etkinlik, İskele Şelale
Meydanı'nda yapıldı. Herkes İçin Spor Federasyonu'nun tanıtımını
yaparak bireylerin sağlıklı yaşam amacıyla hareketlenmelerini teşvik
etmek, çeşitli spor branşlarının tanıtımını yaparak toplumsal spor
kültürü farkındalığının gelişimine katkı sağlayarak, halkı ve özellikle
çocukları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen şenlik, çocuklar
tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında wushu gösterileri,
Mundo Capoeira grubu dans gösterileri, Türk Ata Sporu Matrak
sporunun tanıtımı, çuval yarışı, bilek güreşi, halat çekme oyunu ve
çeşitli eğlenceli oyunlar düzenlendi. Etkinliklere katılanlara hediyeler
verildi.
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 TÜRKİYE BÖLGESEL PLAJ FUTBOLU LİGİ
ALANYA ETABI
TARİH:25–26–27 AĞUSTOS 2014
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev
sahipliği ile düzenlenen Türkiye Bölgesel Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı
3 akşam boyunca Galip Dere Plajında yapıldı. Turnuvaya 8 takım
(ARMH Polis, Konaklı Spor, Sultan Sipahi Spa, Oba Spor, Sea Alanya
Türkler Spor, Kestel Spor, Gazipaşa Belediyespor ve Alanya
Belediyespor) katıldı. Alanya Etabının son gününde Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel'in de içinde olduğu şöhretler karması maçı
yapılarak eğlenceli anlar yaşandı.

 MOTOKROS YARIŞLARI
TARİH:30–31 AĞUSTOS 2014
Alanya Enduro Kulüp tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile
gerçekleşen 2014 Gökbel Arena Motokros Yarışları, Alanya Gökbel
Yaylası'nda yapıldı. Yarışlara 56 sporcu katıldı.Yarışın birincisi 1 saat
11 dakika 36 saniye ile Burak Özdemir oldu. 1 saat 11 dakika 58 saniye
ile Marcel Teucher ikinci ve 1 saat 20 dakika 50 saniye ile İsmail Özgül
üçüncü olarak yarışı tamamladı. Dereceye giren sporculara kupa,
madalya ve ödüllerini Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur,
Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz ve Alanya Enduro Kulüp Başkanı
Levent Yılmaz verdi.
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 2. ULUSLARARASI LAKROS ŞAMPİYONASI
TARİH:02–06 EYLÜL 2014
Türkiye Lakros Birliği tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile
düzenlenen 2. Uluslararası Lakros Turnuvası'na 10 ülkeden yaklaşık
120 sporcu katıldı. Turnuvada bayanlarda; Lady Dreadlax takımı
birinci, GSL Grizzly Cubs takımı ikinci ve KSL Cherokee Vixen takımı
üçüncü oldu. Erkeklerde ise; Dreadlax takımı birinci, Crescent Moon
Ansians ikinci ve GSL Grizzlies takımı üçüncü oldu.
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 12. ALANYA AÇIK TENİS TURNUVASI
TARİH:01–06 EYLÜL 2014
12. Alanya Açık Tenis Turnuvası Park Alanya Tesisleri Tenis
Kortlarında yapıldı. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12.'sinin
düzenlendiği turnuvaya 92 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren
sporculara kupalarını; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi
Yüksel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak verdi.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 14. SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI
TARİH:02–06 EYLÜL
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Alanya Sokak
Basketbolu Turnuvası İskele Rıhtım Şelale önünde yapıldı. 41 takımın
katıldığı turnuvanın ﬁnal maçları yağan sağanak yağmurun ardından
Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Dereceye giren sporculara kupa
ve madalyalarını; Alanya Belediyesi Başkan Vekili Tunahan
Kasapoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel,
Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanyum Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu ve basketbol antrenörleri verdi.

 İŞİTME ENGELLİLER PLAJ VOLEYOLU
AVRUPA ŞAMPİYONASI
TARİH:12–17 EYLÜL 2014
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile gerçekleştirilen 3. Avrupa İşitme
Engelliler Plaj Voleybolu Şampiyonası'na 13 ülkeden (Türkiye,
Almanya, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Letonya, Litvanya, Estonya,
Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Finlandiya) 130
sporcu katıldı. Şampiyonanın sonunda erkeklerde; Ukrayna(1) takımı
birinci, Almanya(1) takımı ikinci ve Ukrayna(2) takımı üçüncü oldu.
Bayanlarda ise; Rusya(1) takımı birinci, Ukrayna(1) takımı ikinci ve
Almanya(2) takımı üçüncü olarak dereceye girmeye hak kazandı.
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 ALANYA TRIATLON DÜNYA KUPASI
TARİH:27–28 EYLÜL 2014
Alanya'daki Triatlon'un 24. yılında; 2014 Alanya ITU Triathlon World
Cup Dünya Kupası Yarışları yapılarak Alanya'da yeni bir ilke daha
imza atıldı. 42 ülkeden gelen triatlet, antrenör, hakem, gözlemci ve
sporcu yakınları ile birlikte Alanya yaklaşık 1000 kişiyi ağırladı. Dünya
Kupası yarışması ile dünyanın gözü bir kez daha Alanya'ya çevrildi.
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 ALANYA ULUSLARARASI YÜZME MARATONU
TARİH:30 EYLÜL 2014
Bu yıl 22. si düzenlenen Alanya Uluslararası Yüzme Maratonu Alanya
Belediye Binası arkasındaki Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirildi.
Maratona bu yıl 13 ülkeden 135 sporcu katıldı. Yüzme Maratonu'nun
startı saat 13.15'te Damlataş Kleopatra Plajı Sultan Filika Restoran
önünden verildi. 5 km uzunluğunda ve Alanya Kalesi çerçevesinde
yapılan yarışta sporcular, Alanya Belediye Binası Arkasındaki Galip
Dere Plajı'na varabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.
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 PLAJ FUTBOLU FİNALLERİ
TARİH:10–15 EKİM
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev
sahipliği ile düzenlenen ﬁnallere; bölgesel liglerde düzenlenen 14
etapta birincilikleri elde eden: Beach Kings, Lidya Kuyumculuk,
Seferihisar Cittaslow, Yalı Sahilspor, Ocaklar Rıhtım Restoran, Armh
Polis, Çandarlıspor, Erciş Belediyespor, Selçuk Gençlikspor, Nil
Otogaz, Gevaş Ziraat Odası, Arsus Gözcülerspor, Fethiyespor ve
Çağlarspor takımları mücadele etti. Müsabakaların ﬁnal maçı Lig TV
tarafından canlı olarak yayınlandı.

 2014 TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI
5. AYAK YARIŞI
TARİH:11–12 EKİM
Ankara Off-Road Kulübü ve Alanya Off-Road Kulübü tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen 2014 Türkiye Off-Road
Şampiyonası 5. Ayak Yarışı Alanya Türkler Mahallesi'nde yapıldı.
Alanya'da ilk kez düzenlenen yarışta 22 araç; 65 kilometrelik
mesafede özel hazırlanan sert ve zorlu parkurda mücadele etti.

www.alanya.bel.tr

317

T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
 SALON HOKEYİ KADIN/ERKEK 1. LİGE YÜKSELME
MÜSABAKALARI VE 2. LİGİ BELİRLEME
MÜSABAKALARI
TARİH: 13–19 EKİM 2014
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl
Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara erkeklerde; Doruk
S.K.,Manas S.K., Tempo 80, Atatürk Liseliler S.K., Ayn Kebir S.K.,
Nizip Mehmet Akif Hem S.K., Hidayet İ.Ö.O. S.K., Alaiye S.K., Aldoks
S.K., Mahmutlar S.K. ve Demir Tenis Hokey S.K. takımları katıldı.
Kadınlar da ise; Manas, Zonguldak Genç. Merk. Ve Spor Kulübü, Nizip
Mehmet Akif Hem, Hidayet İ.Ö.O., Aldoks S.K., Alaiye S.K., Kırıkkale
S.K. ve Konya Belediye S.K takımları katıldı.

 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR AKDENİZ
BASKETBOL ŞAMPİYONASI
TARİH:20–23 EKİM 2014
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen şampiyonaya; 30 ilden 52
spor kulübünü temsilen 563 sporcu, antrenör ve idareci katıldı.
Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu
Bölgelerinde 3 kategoride yapılan maçların sonunda; Sinop Özel
Sporcular S.K., Giresun İş Okulu S.K., Kocaeli Yaşam Koçluğu S.K.,
Silivri Özel Sporcular S.K., Elazığ Hazar Özel S.K., Malatya Turgut
Özal Özel Çocuklar S.K., Bornova Hasan Tahsin S.K., Nazilli İş Okulu
S.K., Manavgat DR. Hüseyin Vural İÖO ve İş Okulu S.K., Mersin
Çankaya S.K., Ankara Saray Rehabilitasyon ve Karaman Zihinsel
Engelliler S.K. Türkiye Özel Sporcular Basketbol Şampiyonası'na
katılmaya hak kazandılar.
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 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FUTSAL ŞAMPİYONASI
TARİH: 24–27 EKİM 2014
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Alanya
Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Down Sendromlu, Mental ve
Otizimli sporcuların bir araya geldiği şampiyonaya 25 ilden, 36 spor
kulübünü temsilen 360 sporcu katıldı.

 SALON HOKEYİ KADIN/ERKEK SÜPER LİG
1. ETAP MÜSABAKALARI
TARİH: 03–10 ARALIK
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile Atatürk Spor Salonu'nda
düzenlenen Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap Müsabakalarına
erkeklerde 10 takım (Akdora Gsk., Amasya Gsk, Anadolu Ateşi Gsk,
Boybeyi Sk., Gaziantep Polis Gücü Sk., Hıghway Sk.,
Kahramanmaraş Hokey Sk., Keçiören Bağlum Sk., Nizip Gsk.,
Osmaniye Gsk.) bayanlarda 8 takım (Akdora Gsk., Anadolu Ateşi Gsk.,
Ankara Hokey Sk., Gaziantep Polisgücü Sk., Hıgway Sk., Keçiören
Bağlum Sk., Menteşe Gücü Sk., Nizip Gsk.) katıldı.75. Yıl Spor
Salonu'nda düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Ligi Müsabakalarına
erkeklerde 10 takım (06 Turkuaz Sk., Alaca Sk., Alanya Bld. Sk.,
Antalya Polissporgücü Sk., Diyarbakır Gsk., Gaziantep Gsk., Malatya
Hokey Sk., Muğla Gsk., Nizip Bld.Sk., Selçuklu Bld. Sk.) bayanlarda 8
takım (Alaca Sk., Alanya Bld Sk., Antalya Polissporgücü Sk., Amasya
Mesa Sk., Doruk Sk., Kahramanmaraş Hokey Sk., İmkb Kayapınar
Lisesi Sk., Yahya Mazlum Hem Sk.) katıldı.
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•
Alanyaspor'un 57 şehiriçi ve 18 şehir dışı müsabakasında
araçlarımız kullanılmıştır.
•
Ayrıca halkımız için ücretsiz servislerimiz de mevcuttur. Nişan ve
düğünlerde vatandaşlarımıza servislerimiz yapılmaktadır.
•
Her Cuma günü saat 09.30'da Cikcikli Mezarlığı'na servis
yapılmaktadır. Belediye Mezarlığından hocayla birlikte başlayarak
vatandaşlar ücretsiz alınarak, mezarlık servisi yapılmakta ve
mezarlıkta imam tarafından dualar okunmaktadır.
•
Öğrencilerimizin rahatlıkla eğitim görebilmeleri için Yasirali
servisi hafta içi her gün yapılmaktadır. Öğrenciler yıl boyunca
evlerinin önünden alınıp okullarına teslim edildi ve okul çıkışı evlerine
ulaşımı sağlandı.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ULAŞIM HİZMETLERİ
•
Alanya Belediyespor Kulübü bünyesindeki tüm branş sporcuları
ve antrenörlerin yarışlarda ve antrenmanlarda ulaşımları müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.
•
Güreş, bisiklet, basketbol, futbol, voleybol, tekvando, yüzme,
hentbol, karate, triatlon, tenis, çim hokeyi, boks, futsal, atletizm gibi
Alanya içerisinde yapılan tüm spor branşlarının müsabakalarda
servisleri yapılmaktadır.
•
Araçlarımız ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yıl boyunca
faaliyet gösterdi.
•
Yıl içinde Belediyespor'un 57 kez şehiriçi, 40 kez şehir dışı
müsabakalarında araçlarımız kullanılmıştır.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇADIR - SANDALYE - MASA HİZMETLERİ
Yıl içinde vatandaşlarımızın düğün, cenaze ve mevlit törenlerinde evlerine ücretsiz olarak masa-sandalye-çadır hizmeti verildi.
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T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014
SAHA, STAD, TESİS ÇALIŞMALARIMIZ
Beldelerin birleşmeleri ile bünyemizde olan 2 adet Kapalı Spor
Salonu, 1 adet Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu ve 1 Adet Kapalı
Olimpik Yüzme Havuzu, 16 Tenis Kortu, 18 adet Çim Futbol Sahası ve
10 adet Basketbol Sahası vardır.
*Tüm sahaların kışlık ekimleri yapıldı. Hasarlı olan tenis kortları ve
basketbol tamiratı yapıldı. Sahalarda yıpranmış teller yenilendi.
Silinmiş olan çizgiler düzenlendi. Tesislerin arızaları ve eksikleri
giderildi.
*Yıl içinde 1 adet verticut (çim biçme ve vakumlu toplayıcı), 1 adet kum
serme makinesi, 1 adet tohum atma makinesi, 1 adet traktör ve 1 adet
saha çizme makinesi alınarak kendi saha bakımlarımızı yapma imkânı
sağlandı. Amacımız, her yıl dışarıya ödenecek bakım giderini ortadan
kaldırarak, yıllarca kendi sahalarımızın bakımını yapabilmektir.
*Alanya'da belde ve köylerde yaşayan insanların; okul takımlarının, alt
yapıdaki sporcu gençlerin, kulüplerin ve kampa gelen takımların
düzenli olarak antrenman ve maçlarını yapabilmeleri-daha sağlıklı ve
kaliteli spor eğitimi verilebilmesi- için revize edildi.
*Aydınlatılması yapılmamış ya da aydınlatılması düşük seviyede olan
sahaların eksiklikleri giderildi.
*Saha zemininin futbola elverişli hale getirilmesi amaçlanarak, tüm
sahalarda çimlerin bakım işleri yapıldı. Yılın sonuna kadar tüm tesisler
tam olarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
*Oba Stadı'nın protokol önündeki çim zeminin sıkıntılı olan drenajı
yenilendi. 750 metrekare rulo çim ile zemin yeniden hazır hale getirildi.
* Yıl içince Spor Salonu'nun her müsabaka öncesi müsabakaya hazır
hale getirilmesi sağlandı.
*Tesislerin temizlik, boya, yıllık bakım ve eksikleri giderilerek
organizasyonlara hazır hale getirildi.
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DİĞER ETKİNLİKLER
2014 yılı içerisinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
Nevruz Kutlamaları, Denizcik ve Kabotaj Bayramı, Gençlik Haftası gibi tören ve etkinliklerde müdürlüğümüz ekiplerince organizasyon alanını
hazır hale getirildi. Organizasyon öncesi ve sonrası personelimiz aktif olarak görev almıştır.
•

2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Kamplar

Plaj Futbolu Kampı: Türkiye Milli Takımı, Kazakistan Takımı Kampı.
Yüzme Kampı: Rus Yüzme Takımı, Şehit Kamil Belediyesi Spor Kulübü, Açık Su Milli Takımı Kampı.
Futbol: U19 Türkiye Milli Takımı, U19 Slovakya Takımı, U15 Türkiye Milli Takımı, U15 Macaristan Takımı, Polonya Wigry Slwalki Takımı, İstanbul
Yeditepe Engelliler Spor Kulübü.
2012–2013–2014 YILLARI SPOR FAALİYETLERİ KARŞILAŞTIRMALARI
Alanya Belediyesi olarak geçtiğimiz son üç yılda organize edilen spor faaliyetleri şöyledir:
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KURUMSAL SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ (SWOT ANALİZİ)
Bu kısımda SWOT analizi sonuçlarına göre belediyenin güçlü ve zayıf (geliştirilmesi gereken alanlar) yönleri ile fırsatlar ve tehditler
değerlendirilmiştir.
GÜÇLÜ YÖNLER

FIRSATLAR

Alanya Belediyesi'nin güçlü yönleri;

Alanya Belediyesi için fırsatlar;

• Kent Bilgi Sistemi Altyapısı

• Alanya-Gazipaşa Havalimanının Açılması ve Gelişme Potansiyeli

• İleri Düzeydeki E- Belediyecilik Uygulamaları

• Alanya'nın Büyük Ölçüde Turizm Kenti Olması ve Uluslararası

• Kent Merkezinde Güvenlik Sisteminin Kameralı Sistemle
Sağlanması
• Uluslararası Kardeş Şehirler
• Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisinin Varlığı
• AB Fonlarından Yararlanma
• Alanya Devlet Üniversitesinin Kurulumunun YÖK Tarafından
Onaylanması
• Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Kamu Kurumu ve Kuruluşları,
Üniversiteler ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları İle Oluşturulan
İşbirliği
• Sportif, Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Sürekli Olarak
Geliştirilmesi
• Tarihi Kentler Birliğine Üye Olunması
• Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Gelişmiş Olması
• Engellilere Yönelik Projelerin Fazlalığı

Özelliğe Sahip Olması
• Alanya Kalesi ve Tersanesi'nin Unesco Dünya Kültür Miras Listesine
Aday Olması
• Uluslararası Alanda Alanya'nın Tanınırlığının Artması
• Alternatif Turizm Alanlarının Varlığı
• Yörenin Zengin Tarımsal Potansiyele Sahip Olması
• AHEP Üniversitesinin Kurulması
• Alanya Devlet Üniversitesinin Kurulma Potansiyeli
• Yat Limanının Varlığı
• Alanya Kent Konseyinin Etkin Çalışıyor Olması
• Engelsiz Kent Meclisinin Varlığı
• Atıksu Arıtma Tesisinin Varlığı
• İlçenin Doğal Güzelliğinin Fazla Olması, Tarihi Bir Kent Olması ve
Mavi Bayraklı Plajlara Sahip Olunması
• Ulaşım Konusunda Yeni Projelerin Varlığı (Doğu-Batı ve KuzeyGüney Otoyolu, Hızlı Tren)
• Yeni Bölge Hastanesi Yatırımı

ZAYIF YÖNLER (GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR)

TEHDİTLER
Alanya Belediyesi için tehditler;

Alanya Belediyesi'nin geliştirilmesi gereken alanları başka bir ifade ile
zayıf yönleri;

• Hizmet Alanının Çok Geniş ve Dağınık Olması
• Ulaşımda Ana Arterlerinin Yetersiz Olması

• Belediye Hizmet Binalarının Yetersiz Oluşu

• İlçenin Yoğun Göç Alması

• Mali Yapının Zayıf Olması

• Turizm Kenti Olması Nedeniyle Yaz ve Kış Nüfus Farkının Çok

• Personel Yönetiminde Kariyer Planlama Sisteminin Tam Olarak
Yerleşmemesi
• Plan Bütünlüğünün Olmaması Nedeniyle Yaşanan Çarpık
Kentleşme
• Kentsel Altyapı (Yol, Kaldırım, Asfalt, Bisiklet Yolu, Otopark)
Standardının Yeterli Düzeyde Olmaması
• Beldelerin Birleşmeyle Birlikte İlçe Altyapısının Büyük Ölçüde
Tamamlanmamış Olması
• Bazı Yeni Mahallelerde Plan, Halihazır ve Kadastral Paftaların
Sayısal Ortamda Bulunmaması

Turizm, Ucuz Turist, Hanutçuluk, Niteliksiz Personel, Sezonluk
Turizm, vb.)
• Alternatif Turizm Alanlarına (Sağlık, Golf, Kış, Spor, vb.) Yatırımın Az
Olması
• Ekonominin Belirli Sektörlere Bağlı Olması
• Belediye Dışındaki Altyapı Kurumlarının Yatırım Programlarında
Eşgüdüm Olmaması
• Gayrimenkul Rantının Yüksekliği

• Araç-Gereç ve Donanımın Birimlerarası Dağılımının Yetersizliği

• Çevresel Gürültü Kirliliği

• Birimlerin Arşiv ve Dokümantasyon Olanaklarının Yetersizliği

• Genel ve Yerel Yönetim Mevzuatındaki Değişikliklere Adaptasyon

• Belediye Çalışmalarının Tanıtımının Yetersizliği
• Yeşil Alanların ve Çocuk Oyun Parklarının Yetersizliği
• Spor Alanları ve Tesislerinin Yetersizliği
• Yeni Mahalleler İçin Kültürel ve Sosyal Tesislerin Yetersizliği
• Birleşen Belde Belediyelerinden Kaynaklı Bütüncül 1/5.000 ya da
1/250.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Altyapısının Bulunmaması
• 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Büyükşehir Belediyesi İle Yeterli
İletişimin Olmaması, Yasasının Kamuoyu Tarafından Yeterince
Bilinmemesi ve İlçe Belediyesi İle Büyükşehir Belediyesinin Görev
ve Yetki Sınırlarının Netleşmemesi
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Büyük Olması
• Turizm Sisteminden Kaynaklı Sorunlar (Her Şey Dahil Sistem, Ucuz

www.alanya.bel.tr

Sorunu
• Gelecekte Yaşanabilecek Olası Olumsuz Siyasi ve Ekonomik
Gelişmeler
• Atıksu Arıtma Tesislerinin Yer Seçiminde Yapılan Yanlışlıklar
• Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Yetersizliği
• Talep Kaynaklı İnşaat Sektörünün Tarım Alanları Üzerinde Baskı
Oluşturması
• Tarım ve Turizm Sektörüne Devlet Desteğinin ve Sektör
Politikalarının Yetersizliği
• Belediyelerin Birleşmesinden Kaynaklı Diğer Sorunlar

Değerlendirme
Değerli Meclis Üyeleri
Belediyemiz birimlerinden görev, yetki ve sorumlulukları ölçüsünde 2014 yılı 1 Ocak-31
Aralık tarihleri arasında Alanya için yapılan hizmetler, faaliyetler ve bunlara ait performans
değerlendirilmelerini sizlere aktarmaktayım.
Belediye olarak temel amacımızın vatandaşımıza zamanında ve etkin hizmet vermek
olduğu sorumluluğunu bizlerle beraber başarılı bir şekilde göğüslediğiniz için onur duyuyor
ve gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Ziraat Müh. Adem

Murat YÜCEL

Alanya Belediye Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi[1] olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuatta uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığımı beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun "III/A - Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Abdurrahman KAHYA
Mali Hizmetler Müdürü

[1]

Strateji geliştirme başkanlıklarında başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire başkanı, strateji geliştirme ve
malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer idarelerde idarelerin malî hizmetlerini yürüten birim yöneticisi.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [2]

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerineuygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin ve yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [3]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. [4]

Ziraat Müh. Adem

Murat YÜCEL

Alanya Belediye Başkanı

[2]

Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir.
Yıl içinde üst yönetici değişmişse "benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenir.
Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate
alınması gerektiği belirtilir.
[3]

[4]

ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU
ADI SOYADI

GÖREVİ

Adem Er
Abdurrahman Kahya
Nimet Hacıkura
Hüseyin Çinal
Sevda Erdoğmuş
Ayşe Erbayrak
Ercan Türkeli

Belediye Başkan Yardımcısı
Mali Hizmetler Müdürü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Belediye Tiyatro Müdürü
Gıda Mühendisi
Çevre Mühendisi
Bilgisayar Programcısı

