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HİZMET ve ALTYAPI

3 Yılda 59 Kilometre

Altyapı Çalışması
Yapıldı

Altyapı çalışmalarına büyük önem veren
Alanya Belediyesi 3 yılda, 59 kilometre
altyapı yatırımı ve menfez yaptı.
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HİZMET ve ALTYAPI

Alanya Belediyesi çevreye zarar verebilecek suların toplanması,
denetim altına alınması ve uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla
alt yapı yatırımı olarak 34 kilometre yağmur suyu drenajı,
25 kilometre menfez yatırımı gerçekleştirdi.

İki derede daha ıslah ediliyor
Alanya Belediyesi altyapı yatırımlarının yanı sıra, başta can ve
mal kaybını önleyecek doğrudan ve dolaylı tüm taşkın zararlarını
asgariye indirmek için iki derede daha ıslah çalışması başlattı.
Islah çalışması tamamlanan Mahmutlar Deresi'nin yanısıra Hacet
ve Seraphan derelerinin ıslahına devam ediliyor.

Altyapıya büyük önem
Mahmutlar Mahallesi'nde başlatılan dere ıslah çalışmalarının
tamamlandığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Hacet ve Seraphan derelerindeki çalışmaların devam ettiğini
söyledi. Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı
standartlarını geliştirerek planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel;
“Altyapı projelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 3 yılda
59 kilometre yağmur suyu drenajı ve menfez yaptık. Bunun
yanında Devlet Su İşleri ile görüşmeler yaparak, su taşkını
olabilecek derelerde de ıslah çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar
Mahmutlar'da bir derenin ıslah çalışması tamamlandı. Hacet
Mahallesi'nde ve Konaklı Mahallesi'ndeki derelerimizde ise
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
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HİZMET ve ALTYAPI

3 yılda, 1.216 kilometre yolu stabilize ederek
hizmete sunan Alanya Belediyesi, 2014,
2015 ve 2016 yılında toplam 118 kilometre
sıcak asfalt, 385 kilometre sathi kaplama
çalışması gerçekleştirdi.
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Alanya Belediyesi 3 Yılda

Asfalt Rekoru Kırdı
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HİZMET ve ALTYAPI

3 Yılda 118 km Sıcak Asfalt Serildi
Merkez, doğu, batı ve yaylalarla birlikte çok
geniş bir alanda yol ve asfalt çalışması
yapan Alanya Belediyesi, 3 yılda 118
kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. Şehrin
traﬁk akışının rahat ilerlemesini sağlayan
düzgün bir yüzeye sahip, traﬁk işaretlerinin
kolay uygulanabildiği, araçların seyri
sırasında düşük gürültü seviyesine sahip,
konforlu seyahat imkânı sağlayan sıcak
asfaltı tercih eden Alanya Belediyesi, 2017
yılından itibaren ilçe genelinde sadece sıcak
asfalt uygulamasına geçmeyi planlıyor.

385 Km Sathi Kaplama,
1.216 Km Stabilize Yol Yapıldı
Alanya Belediyesi tarafından merkezde ve
kırsalda 2014 ile 2016 yılları arasında 1.216
kilometre yolda stabilize çalışması yapıldı.
Özellikle kırsal mahallelerdeki yolları
yeniden düzenleyen Belediye, kırsal ve
yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda
iyileştirme yaparak kaliteli ve kesintisiz

ulaşım ağını kurdu. Sarımut ve Gökbel
Yaylası'na kurulan şantiyelerle daha hızlı
hizmet etme imkânı bulan ekipler, uzak
mahallelerde yaşayan vatandaşların
yüzünü güldürdü.

2017 Yılında Hedef Tüm Bölgelerde
Sıcak Asfalt
2017 yılı asfalt sezonu için hazırlıkların
sürdürüldüğünü belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, yaşanabilir ve
güvenli bir kent ortamı için tüm bölgelerde
çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan
Yücel; “Asfalt çalışmalarımız özelikle
altyapısı tamamlanan yollarda devam
ediyor. Sürücülerin konforlu ve sorunsuz
traﬁk akışı için sıcak asfaltı imkânlarımız
dahilinde daha çok tercih etmeye
çalışıyoruz. Bundan sonraki hedeﬁmiz tüm
bölgelerde sıcak asfalt serimi yapmak.
2017 yılı asfalt sezonu için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz. Planlamalarımız ve
vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda
çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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HİZMET ve ALTYAPI

Kuzey Alanya
Cikcilli'ye Bağlanacak
Alanya Belediyesi, Kuzey Alanya'da sağlıklı
yapılaşmanın önünü açacak yeni yolların
yapımına hızla devam ediyor. Tamamlanma
aşamasında olan Büyükhasbahçe
Mahallesi'nden Cikcilli Mahallesi'ne
uzanacak 15 metrelik imar yolunda
incelemelerde bulunan Başkan Yücel,
yıllardır açılamayan imar yolunun yaz
aylarında hizmete gireceğini söyledi. Kuzey
mahallelerinde yıllardır açılmayan imar
yollarını bir bir hizmete sunan Alanya
Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi 15
metrelik imar yolunda çalışmaları
hızlandırdı. Tamamlanma aşamasına gelen
yolda incelemelerde bulunan Başkan Yücel,
Başkan Yardımcısı Adem Er ve teknik ekiple
birlikte yol kotu ve bağlantı yollarının
güzergahlarını bizzat belirledi.

Çevre Yolu'ndan Cikcilli'ye Bağlanıyor

Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe,
Küçükhasbahçe ve Koçlar Sokak
istikametinde Sevimler Cam önünden
Çevre Yolu'na bağlantısı yapılacak olan 15
metre genişliğindeki imar yolu ile bölgenin
yıllardır çözülmeyen yol sorunu çözülmüş
olacak.

“Kuzey Alanya'nın En Büyük Yolu
Olacak”

Güney cephesinin güçlü istinat duvarı ile
desteklendiği yol projesinde, son aşamaya
gelindiği bilgisini veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Bir buçuk yıl
önce yapımına başladığımız yol Kuzey
Alanya'nın aynı zamanda en büyük yolu
konumunda. Son aşamaya geldik.

Kamulaştırmalar tamamlandı. Kot
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Yücel: “ Kuzey Alanya'ya Yakışan
Bir Yol Olacak”

Kuzey Alanya'ya yapılan yol hizmetinin
önemini vurgulayan Başkan Yücel;
“Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe'yi
birbirine bağlayan yol her yönüyle
şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Bu
yol, Cikcilli Mahallesi'ne de yeni bir
güzergâh sağlaması ve Kuzey Alanya'nın
kırmızı kot uygulaması, sağlıklı
yapılaşmanın önünün açılması için oldukça
önem arz ediyor. Kamulaştırma ve istinat
duvarları tamamlandı. Kuzey Alanya'ya
yakışan bir yol olacak. Bu yaz asfaltlayıp
hizmete sunacağız.” dedi.
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3 Yılda

100 Km Yeni Yol
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Kuzey Alanya başta olmak üzere merkez ve
kırsalda yıllardır açılmayı bekleyen yolları
açarak vatandaşların hizmetine sundu.
Başkan Yücel, mahalleler arası ulaşım
bütünlüğünü sağlamak adına, 2014 ile 2016
yılları arasında toplam 100 kilometre
imar yolunun açılarak alt ve üstyapı
çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
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Kuzey Alanya'da Yıllardır
Açılamayan Yollar açıldı

3 Köprü Yapıldı,
735 Bin 295 Metre
Alanya Belediyesi halkın ulaşım ihtiyaçlarını Yol Genişletildi
karşılamak, bölgeler arası bağlantıyı
sağlamak adına imar planında yol olarak
ayrılan ve kadostral paftada yol olarak
tescili yapılan alanlarda 100 kilometre yol
çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar
kapsamında özellikle Kuzey Alanya'da
yıllardır açılamayan imar yolları bir bir
açılarak hizmete sunuldu. Böylelikle
vatandaşların kanalizasyon altyapısı başta
olmak üzere diğer alt ve üstyapı
hizmetlerinden yararlanmalarının önü
açıldı. Yıllardır sürüncemede kalan yolların
açılması bölge halkı tarafından sevinçle
karşılandı.

Alanya Belediyesi, yeni yolların yanı sıra
şehir merkezinde alternatif güzergâhlar
oluşturmak ve traﬁk sıkışıklığına çözüm
bulmak adına yeni köprülerin yapımına hız
verdi. Bu kapsamda Kadıpaşa ve Hacet
mahallelerini birbirine bağlayan Hacet
Mahallesi 602 . Sokak'ta, Kestel Mahallesi
Ahmet Tok Sokak ve Şıhlar Mahallesi Cindi
Yaylası'nda yapılan yeni köprüler
vatandaşların hizmetine sunuldu.
Özellikle kırsal mahallelerde ihtiyaca cevap
vermeyen 735 bin 295 metre yolda
genişletme çalışması yapıldı.

Yücel; “Vatandaşlarımızın Özlemle
Beklediği Yolları Açarak
Hizmete Sunduk”
Tüm Alanya'yı, kırsalı-yaylası ile bir bütün
olarak ele aldıklarını belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 3 yıldır
vatandaşları güvenli ve kaliteli bir ulaşım
ağına kavuşturmak için çalıştıklarını
söyledi. Başkan Yücel; “Özellikle 2015 ve
2016 yıllarında vatandaşlarımızın özlemle
beklediği yolları açıp halkımızın hizmetine
sunduk. Şehir merkezinde pek çok
noktada traﬁk akışını hızlandıran çalışmalar
yaptık. Merkezden kırsala ve yaylalarımıza
uzanan çok geniş bir coğrafyada
vatandaşlarımızın beklentilerinin üstünde
bir yol çalışması gerçekleştirdik. Traﬁk
sorununa kalıcı çözümler için köprü
projeleri ile yol çalışmalarımızı destekledik.
Mahalleler arsındaki ulaşım kopukluğunu
gidererek alternatif yollar oluşturduk. 2017
yılı için de aynı heyecanla planlamalarımızı
yapıyoruz.” dedi.
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Mahmutların
Vizyonu
Prestij Caddesi ile
Değişiyor
İhale tarihinden hemen sonra çalışmaların başladığı
Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde altyapı ve üstyapı
düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların
hızlı ama etap etap sürdürüldüğünü belirten
Başkan Yücel, “Atatürk Caddesi Mahmutlar'ın
prestij caddesi olacak.” dedi.

Mevlana Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı
arasında projelendirilen iki kilometrelik
yağmur suyu drenaj hattı çalışması büyük
ölçüde tamamlandı. 2 kilometre bisiklet
yolu ile Mahmutlar'ın prestij caddesi olarak
planlanan caddede, 35 bin metrekare parke
taşı ve iki taraﬂı kaldırım yapılacak. Atatürk
Caddesi'ndeki çalışmalar Mevlana Anıtı
önünden başladı.

“Alanya'daki Prestij Caddesi'nin
Aynısı Olacak”
Mahmutlar'ın kalbi durumundaki Atatürk
Caddesi'ni çağdaş formda yenileyen bir

proje hazırladıklarını ve 6 Şubat'taki
ihalenin hemen ardından çalışmalara
başladıklarını belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların
mağdur olmaması için çalışmaların etap
etap ilerlediği bilgisini verdi. Başkan Yücel;
“Atatürk Caddesi tıpkı Alanya'daki gibi
Mahmutlar'ın prestij caddesi olacak.
Yaklaşık iki kilometre boyunca iki taraﬂı
kaldırım ve parke çalışması yapacağız. İki
kilometre bisiklet yolu, aydınlatma, peyzaj
ve yenilenen yüzü ile caddeyi yaz aylarına
yetiştireceğiz. Yağmur suyu
çalışmalarımız devam ediyor. Hemen
ardından üstyapı düzenlemelerine
geçeceğiz.” dedi.
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A’dan Z’ye yenilenen

Küçülmez Caddesi bulvar gibi
Kestel Mahallesi'nin en
önemli ulaşım arteri olan
İsa Küçülmez Caddesi'nde
30 metrelik yolda parke ve
kaldırım çalışması tamamlandı.
Ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmalarının devam ettiği
caddede kaldırımlara 500
adet sokak benjamini cinsi ağaç
dikildi.

Bölünmüş Yol Olarak Hizmete
Sunuldu

“İsa Küçülmez Kestel'in
Yeni ve Modern Yüzü Oldu”

Kestel Mahallesi'nin en büyük yolu olan 30
metre genişliğindeki İsa Küçülmez
Caddesi'nde parke ve kaldırım çalışması
tamamlandı. Bölünmüş yol olarak hizmete
sunulan caddede 30 bin metrekare parke
taşı döşendi. Ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmaları kapsamında yol kenarına 500
adet Ficus Nitida, halk dilinde sokak
benjamini olarak adlandırılan ağaç dikildi.
Orta refüje ise özel hurma ağaçları ile
turunç ağaçlarından oluşan özel peyzaj
çalışması yapılacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, İsa Küçülmez
Caddesi'nin 2 kilometrelik kısmını merkeze
kadar bölünmüş yol olarak hizmete
sunduklarını açıkladı. Başkan Yücel;
“D-400 Karayolu'ndan merkeze kadar
caddeyi yeniden düzenledik. Yeni
görünümüyle İsa Küçülmez Caddesi
Kestel'in yeni yüzü oldu. Ağaçlandırma ve
peyzaj çalışmalarımızla caddemizi güzel bir
görünüme kavuşturacağız. Peyzaj
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi

20

21

HİZMET ve ALTYAPI

A’dan Z’ye yenilenen

Küçülmez Caddesi bulvar gibi
Kestel Mahallesi'nin en
önemli ulaşım arteri olan
İsa Küçülmez Caddesi'nde
30 metrelik yolda parke ve
kaldırım çalışması tamamlandı.
Ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmalarının devam ettiği
caddede kaldırımlara 500
adet sokak benjamini cinsi ağaç
dikildi.

Bölünmüş Yol Olarak Hizmete
Sunuldu

“İsa Küçülmez Kestel'in
Yeni ve Modern Yüzü Oldu”

Kestel Mahallesi'nin en büyük yolu olan 30
metre genişliğindeki İsa Küçülmez
Caddesi'nde parke ve kaldırım çalışması
tamamlandı. Bölünmüş yol olarak hizmete
sunulan caddede 30 bin metrekare parke
taşı döşendi. Ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmaları kapsamında yol kenarına 500
adet Ficus Nitida, halk dilinde sokak
benjamini olarak adlandırılan ağaç dikildi.
Orta refüje ise özel hurma ağaçları ile
turunç ağaçlarından oluşan özel peyzaj
çalışması yapılacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, İsa Küçülmez
Caddesi'nin 2 kilometrelik kısmını merkeze
kadar bölünmüş yol olarak hizmete
sunduklarını açıkladı. Başkan Yücel;
“D-400 Karayolu'ndan merkeze kadar
caddeyi yeniden düzenledik. Yeni
görünümüyle İsa Küçülmez Caddesi
Kestel'in yeni yüzü oldu. Ağaçlandırma ve
peyzaj çalışmalarımızla caddemizi güzel bir
görünüme kavuşturacağız. Peyzaj
çalışmalarımız devam ediyor.” dedi

22

23

HİZMET ve ALTYAPI

Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali

Modernize Ediliyor
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya Belediyesi Ucuz Halk Pazarı ve Balık
Hali'ni ziyaret etti. Hal ve pazar esnafına
müjdeler veren Başkan Yücel, Balık Hali'nin
yapılacak tadilat ve düzenlemelerle modern
bir hale getirileceğini, halin yanındaki Salı
Pazarı'nın kurulduğu alana ise kapalı pazar
yeri yapacaklarını açıkladı.

Halk Pazarı'nda yapılacak tadilat projesi
hakkında esnaﬂara bilgi
veren Başkan Yücel, ayrıca Salı Pazarı'nın
kurulduğu alana yapılacak kapalı pazar
yerinin de projesinin hazırlandığı
müjdesini verdi. Başkan Yardımcısı Adem
Er'in de eşlik ettiği ziyarette Yücel,
yapılacak çalışmalarla ilgili esnaﬂarın da
görüşlerini aldı.

Halk Pazarının Zemini Yenilenecek
Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan
Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali tadilat
projesini esnaﬂarla paylaşan ve
esnaﬂarın görüşlerini dinleyen Başkan
Yücel; “Ucuz Halk Pazarı'nın mevcut
halindeki aksaklıklar ve ﬁziksel

bozulmaların giderilmesi için bir tadilat
projesi hazırladık. Tadilat Projesi
kapsamında zemin seramikleri
yenilenecek, çirkin görüntüler giderilecek
ve giriş takı yapılacak” dedi.

Güvenlik ve Otopark
Sorunu Giderilecek
Otopark düzenlemesi, güvenlik ve
aydınlatma gibi konulardaki eksikliklerin
de giderilerek, Ucuz Halk Pazarı ve Balık
Hali'ni insanların güvenle alışveriş
yapabileceği, Alanya'ya yakışır bir
merkeze dönüştüreceklerini belirten
Başkan Yücel, projenin en kısa zamanda
hayata geçirileceğini kaydetti.

Salı Pazarına
Kapalı Pazar Yeri Yapılacak
Balık Hali'nin yanında bulunan
Salı Pazarının yerine yapılacak kapalı
pazar yeri projesinin de kısa zamanda
ihaleye çıkarılacağını söyleyen Başkan
Yücel; “Mevcut pazar alanının
yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi,
modern, düzenli ve konforlu kullanımı için
yanları açık üstü kapalı bir pazar yeri
projelendirilmiştir.
Halkımızın kapalı alanda düzenli bir
şekilde alışveriş yapabileceği alan çok
amaçlı olarak değerlendirilecektir.”
dedi.
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Toprak Razgatlıoğlu
Bisiklet Yolu
Hizmete Açıldı

25

Alanya Belediyesi'nin Prestij Caddesi olarak
baştan sona her yönüyle yeniden düzenlediği
Alaiye Caddesi'ne yapılan “Toprak Razgatlıoğlu
Bisiklet Yolu” törenle hizmete açıldı.
Dünyaca ünlü Milli Motosiklet Yarışçısı Alanyalı
Toprak Razgatlıoğlu'nun da katıldığı törende,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
vatandaşlarla şehir turu yaptı.
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Razgatlıoğlu:
“Alanya'nın Adını Duyurmak İçin
Daha Çok Ödül Alacağım”
“Prestij Caddeleri” projesinin ilk defa
uygulandığı Alaiye Caddesi'ne yapılan 2 km
uzunluğundaki Toprak Razgatlıoğlu Bisiklet
Yolu, törenle hizmete açıldı. Çok sayıda
bisiklet sporcusu ve vatandaşın bisikletiyle
birlikte katıldığı açılış töreninde konuşan
Dünyaca ünlü Milli Motosiklet Yarışçısı
Alanyalı Toprak Razgatlıoğlu; “Her çocuk
gibi bisiklet benim en büyük hayalimdi.
Bisiklet,sağlık ve mutluluk için benim
vazgeçilmezim. Bundan sonra Alanya'nın
adını duyurmak için daha çok çalışacağım.
Gençlere tavsiyem başarılı olmak için çok
çalışsınlar. Mutlaka Adem Murat Yücel
başkanım gibi birisi başarılarınızı
ödüllendirir. Başkanıma beni onurlandırdığı
için teşekkür ederim.” dedi.

Yücel: “Gençler Bizim Herşeyimiz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
de, “Toprak gibi gençlerimiz bizim her
şeyimiz. Önce gençlerimizi ihya etmemiz
gerek. Ülke çapında bizleri temsil eden,
bölgemizin sesini duyuran herkes bizim için

değerlidir. Toprak kardeşimizin adını da bu
yüzden bu yola verdik. Kendisine teşekkür
ediyorum.” dedi.

“Prestij Caddelerinin Sayısı Artacak”
“Alanya'yı daha güzel hale getirmek için
Prestij Caddeleri Projemizi hayata geçirdik.”
diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yücel;
“Yeraltı çöp konteynırlarını ilk kez prestij
caddemizde kullanmaya başladık.
“Ekmeğini değerlendir” projemiz
kapsamında ekmek toplama kutularımızı
caddeye koyarak, ekmek israfının
önlenmesini amaçladık. Prestij caddelerinin
sayısını arttıracağız. Mahmutlar Atatürk
Caddesi'nden başlamak üzere Stad
Caddesi, Kemal Reisoğlu Caddesi ve
Kızlarpınarı'na kadar Prestij Caddesi'ni
devam ettireceğiz.” dedi.

“Tüm Projelerimiz ve
Hizmetlerimiz Engelsiz”
Engelsiz Kent Alanya olabilmek için tüm
hizmetlerde engelli bireylere öncelik
verdiklerini belirten Başkan Yücel şunları
kaydetti: “Prestij Caddesini engelli
bireylerin rahatça yürüyüp, tekerlekli

sandalye kullanabileceği şekilde düzenledik.
Alanya Belediyesi olarak tüm Türkiye'ye
örnek olabilecek projelerle engelli bireylerin
hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.”

“Bisiklet Kullanmayı Teşvik Edeceğiz”
Prestij caddelerinin sayısını çoğaltarak
daha çok bisiklet yolu yapacaklarını ifade
eden Başkan Yücel, bisiklet kültürünü
yaygınlaştırarak ulaşımda bisiklet
kullanımını arttıracaklarını söyledi. Başkan
Yücel; “Alanya'da 150 binin üzerinde traﬁğe
çıkan kayıtlı taşıt var. Traﬁği rahatlatmak ve
ekonomimize katkı yapmak için bundan
sonra başarılı olan ve ödülü hak eden
herkese bisiklet hediye edeceğiz.” dedi.

Bisikletle Şehir Turu Yapıldı
Konuşmaların ardından Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel Toprak
Razgatlıoğlu'na plaket takdim etti.
Programın ardından ise Toprak Razgatlıoğlu
motoruyla bir gösteri gerçekleştirdi.
Gösterinin ardından Belediye Başkanı
Yücel, protokol üyeleri ve törene katılan
7'den 70'e herkes bisikletleriyle birlikte
şehir turu yaptı.
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“Yurdumuz 5 Milyon TL'nin
Üzerinde Bir EğitimYatırımı”
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, 2016-2017
eğitim-öğretim
döneminde hizmete
giren Alanya Belediyesi
Oba Kız Öğrenci Yurdu'nun
5 milyon TL'nin üzerinde
bir yatırım olduğunu
söyledi. Yücel, “Bu yurt
sayesinde merkeze
uzak 68 kırsal mahalledeki
kız öğrencilerimizin
barınma sorununu
çözdük.” dedi.

Eğitime Yapılan Büyük
Yatırımlardan Sadece Biri
Kırsal bölgede yaşayan ve ulaşım sıkıntısı
çeken kız öğrencilerin barınma sorununu
çözmek amacıyla 8 Ekim 2015'te temeli
atılan Oba Kız Öğrenci Yurdu, okumak
isteyen öğrencilerin umut ışığı oldu. Oba
Mahallesi Maki Sokağa yapılan ve zeminle
birlikte 4 kattan oluşan bina, merkeze
okumak için çevrelerden gelen ortaokul
ve lise öğrencilerinin barınma sorununu
çözdü

“Okumayan Evladımız Kalmasın”
Başkan Yücel, “Yerel yönetim olarak bütün
projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.
Sağlıkta, eğitimde ve istihdamda olduğu
gibi sosyal bir proje olan öğrenci
yurdumuzu da 2016-2017 eğitim
dönemine yetiştirdik. Eğitim herkesin
hakkı, okumayan evladımız kalmasın
istiyoruz.” dedi.

5 Yıldızlı Otel Konforunda
Ortaöğretim (lise) dengindeki kız
öğrencilerin sadece barınma sorunun

değil, güvenliğinden sağlığına,
ulaşımından yemeğine kadar her şeyin
düşünüldüğünü söyleyen Belediye
Başkanı Yücel, “Alanya Belediyesi Oba Kız
Öğrenci Yurdu dizayn edilen etüt odaları,
24 saat sıcak su, ısınma, yemek,
bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik
ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin
tüm ihtiyaçlarını karşılayan birçok
özelliğiyle dikkat çekiyor. 160 öğrenciye
hizmet edecek yurdumuzda, engelli
öğrenciler için de özel tasarlanan
odalarımız mevcut. İhtiyaç halinde sayısını
arttırabileceğiz” şeklinde konuştu.

“Eğitim Geleceğimizin Olmazsa
Olmazı”
Eğitimin herkesin hakkı olduğuna vurgu
yapan Yücel, “Merkezdeki
vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri
kırsaldaki vatandaşlarımıza da vermeye
gayret gösteriyoruz. Eğitim, geleceğimizin
olmazsa olmazıdır. Bu nedenle kırsal
bölgelerdeki mahallelerimizde ikamet
eden kız öğrencilerimizin okullarına daha
rahat erişebilmesi için yurdumuzu inşa
ederek hizmete sunduk.” dedi.
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Kestel Kır Lokantası ve
Düğün Salonu
Hizmete Girdi
Alanya Belediyesi tarafından
Kestel Mahallesi'nde yapımı
tamamlanan Kır Lokantası
ve Düğün Salonu hizmete
açıldı.

Kafeterya, açık alan bölümleri ve bin kişilik
çok amaçlı salonu ile göz dolduran düğün
salonu bölge halkının düğün, toplantı ve
farklı organizasyonlarına ev sahipliği
yapıyor.
Engelli vatandaşların kullanımına uygun
olan kır lokantası ve düğün salonu Kestel
Mahallesi ve çevre mahallelerin sosyal alan
ihtiyacını karşılayan çok amaçlı kompleks
olarak projelendirildi. Modern mimarisi ve iç
dekarasyonu ile vatandaşların büyük
beğenisini kazanan düğün salonunda

2017 ilk aylarında 67 organizasyon
gerçekleştirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, ''Çok yönlü olarak kullanılması
yönünde inşa ettiğimiz düğün salonuna
halkımızın ilgisi gerçekten çok yoğun.
Sadece Kestel Mahallesi değil çevre
mahallelerin de sosyal alan ihtiyacını
büyük ölçüde karşılıyor. Sadece Nisan
ayı içinde 23 düğün yapılacak. Halkımıza
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
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6 Mahalleye Hizmet Verecek
Güney Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu Yolda
Alanya Belediyesi,
Güney Mahallesi ile
birlikte 6 mahallenin
toplantı, düğün, nişan,
sünnet gibi kültürel
etkinliklerini yapabileceği
çok amaçlı kültür
merkezi ve düğün
salonunun yapımına
başladı.

Güney Mahallesi'ne bağlı 190 ada 8
parselde bulunan alana projelendirilen çok
amaçlı salonun yapılacağı sahada
çalışmalar hızla devam ediyor.
Hazırlanan çok amaçlı salon projesinin ilk
etapta istinat duvarlarının yapımına
başlandığını kaydeden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Kültür merkezi
ve düğün salonumuz tamamlandığında
Güney Mahallesi'yle birlikte Burçaklar,
Yenice, Orhan, Gözübüyük ve Gümüşgöze
mahallelerimize de hizmet verecek.” dedi.

500 Kişilik Olarak Tasarlandı
Başkan Yücel, aynı anda 500 kişiye hizmet
verecek salonda düğün, nişan, sünnet gibi
etkinliklerin yanısıra toplantılar da
yapılabileceğini kaydetti. Güney Kültür
Merkezi ve Düğün Salonu'nda, ana salon,
gelin damat hazırlık odası, etkinlik odası,
mutfak, mescit, muhtar odası ve WC'ler
yeralıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafından Alanya Belediyesi'nin
ev sahipliği ile gerçekleştirilen
Türkiye Şampiyonası Bisiklet
1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda,
640 sporcu 03-05 Şubat tarihleri
arasında ter döktü.
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Demirtaş Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu İnşaatı
Yükseliyor
Alanya Belediyesi tarafından
yapımına başlanan Demirtaş
Düğün Salonu ve Kültür
Merkezi'nin kaba inşaatı
tamamlanarak ince işçilik ve
çevre düzenlemesine geçildi.

4 Milyon 321 Bin TL'lik Büyük Yatırım
Alanya Belediyesi tarafından Demirtaş
Mahallesi'nde 4.321.000 + KDV bedeli ile
ihale edilen Düğün Salonu ve Kültür
Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı. İnce
işleri ve çevre istinat duvarı çalışmalarına
geçilen merkezin Haziran ayında hizmete
açılması hedeﬂeniyor.

Sosyal Aktivitelerde de
Kullanılabilecek
Kapalı otoparkı da bulunan Demirtaş Kültür
Merkezi ve Düğün Salonu içinde düğün
salonu, nikâh salonu, gelin damat odası,
mutfak ve tuvaletler yer alıyor. Ayrıca
kültür merkezi olarak da kullanılacak olan
binada toplantı, kongre, seminer salonları
yeralacak ve bu salonlarda çeşitli sosyal
aktiviteler de yapılabilecek.

Yücel:
“23 Mahalleye Hizmet Edecek”
Demirtaş Düğün Salonu projesinde duvar
inşaatının tamamlandığını belirten Başkan
Yücel, merkezin sadece bir düğün salonu
olarak değil geleneklerimizde yer alan tüm
aktiviteler için de kullanılabileceğini ifade
etti.
Başkan Yücel şu bilgileri verdi:
“Mahalle gezilerinde vatandaşlarımız
bizden nişan, düğün gibi geleneksel
değerlerimizi yaşatabilecekleri mekânlar
istiyor. Demirtaş ile birlikte 23 mahallenin
yararlanabileceği bu düğün salonunda
ayrıca toplantı salonu ve kültürel alanlar da
bulunuyor. 2017 yılında hizmete sunmayı
hedeﬂediğimiz projemizde çalışmalarımız
planlandığı gibi devam ediyor.” dedi.

Başvuruların Yüzde 96'sı
Çözüme Kavuştu
Vatandaşın şikayet ve taleplerine hızlı çözüm üretmek için
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 28 Ocak
2015 tarihinde hayata geçirilen Çözüm Masası, 2016'da 28 bini
aşkın başvuruyu çözüme kavuşturarak yüzde 96'lık başarı
oranı yakaladı.

28 Bini Aşkın Başvuru Yapıldı
2016 yılında yapılan başvuru oranı, 2015 yılına oranla yüzde
43 artış gösterdi. Alanya Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet
anlayışının en önemli birimlerinden olan Çözüm Masası, 2016
yılında 28 bin 528 başvuru aldı. İçinde istek, şikâyet, öneri, talep
ve düşüncelerin yer aldığı başvuruları değerlendiren Belediye,
başvuruların yüzde 96'sını çözüme ulaştırdı.
Sosyal Medya Başvurusu Arttı
Yıl içinde telefonla başvuru yapan vatandaşların sayısı 23 bin
218 oldu. Şahsen başvuru yapanların sayısı 2 bin 106 olurken,
2016'da kurulan WhatsApp çağrı hattından ise 1.897 kişi
başvuruda bulundu. 710 vatandaş sosyal medya aracılığı ile
Çözüm Masası'na ulaşırken, 384 kişi mail yolu ile başvuru yaptı.
285 kişi de web sitesi üzerinden başvuruda bulundu.
“Ekibimiz 24 Saat Görev Başında”
Başvuruların yüzde 96'sını çözüme kavuşturduklarını kaydeden
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Vatandaşlarımızın
sorunu varsa çözümü de var. Çözüm Masası ekibimiz hafta
sonları da dâhil 24 saat görev başında.” dedi.
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Mahmutlar

Alanya'nın İmar
ve Yapılaşma
Sorunları

Hızla Çözülüyor
Alanya'nın imar sorunlarını bir bir çözen Alanya
Belediyesi, birçok mahallenin yıllardır beklediği imar
planı değişikliklerini de hızla tamamlıyor. Alanya
Belediyesi, Alanya'ya kazandırılacak projelerle
ilgili 1/1000'lik planları ve 18. madde uygulamalarını
da ivedilikle hazırlayarak, hizmetlerin aksamadan
yapılmasını sağlıyor.

Alanya'nın imar sorunlarını bir bir çözen Alanya
Belediyesi, birçok mahallenin yıllardır beklediği imar
planı değişikliklerini de hızla tamamlıyor. Alanya
Belediyesi, Alanya'ya kazandırılacak projelerle
ilgili 1/1000'lik planları ve 18. madde uygulamalarını da ivedilikle
hazırlayarak, hizmetlerin aksamadan yapılması sağlanıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya merkez ve
beldelerin imar bütünlüğünü sağlayacak planlamaları hızla
gerçekleştiriyor. Birçok mahallenin imar sorununu çözüme
kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Yücel;
“Birçok mahallemizin planlamalarını yaptık. Geriye dönük yaşanan
sıkıntıları ortadan kaldırdık. Avsallar, Demirtaş, Yeşilöz, Oba, Mahmutlar,
Kestel gibi birçok mahallenin imar sorunlarını çözdük. Alanya'nın kentsel
dönüşüme ve master planına acilen ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Üniversitelerle işbirliği içinde
Alanya'nın master planı taslağını 1 yıl içerisinde çıkartacağız.” dedi.
Büyükşehir Yasası gereği 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planları'nın onaylama yetkisinin Büyükşehir
Belediyesi'nde olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Yücel; “Tüm planları
biz hazırlayıp, Büyükşehir Meclisi'ne onay için gönderiyoruz. Yaptığımız
18. Madde Uygulamaları yine ilgili kanun gereği Büyükşehir Belediye
Encümeni'nden geçmektedir. Alanya Belediyesi olarak 3194/18 madde
uygulaması kontrol ve encümene girmesi için Kontrol Ücreti
ödemekteyiz. Alanya'nın parselasyon planlarını onaylatmak için 3 Yılda
yaklaşık 399.941,80 TL Büyükşehir'e kontrolörlük ücreti ödedik.” dedi.
3 Yılda Alanya Belediyesi'nin yaptığı imar ve planlama çalışmaları:
Plan Hükümleri: 5216 Sayılı Kanun öncesinde 15 mahalle (mülga belde
belediyeleri) ile merkez mahallelerini kapsayan 16 farklı 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan notları tarafımızca kapsamlı ve detaylı bir çalışma
yapılarak uygulamadaki farklılıklar giderilerek kazanılmış haklar saklı
kalmak üzere revize edilmiş ve hazırlanan plan hükümleri meclisimizce
onaylanmıştır. Büyükşehir belediye meclisince de onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Belediye Hizmet Binası Alanı: Cikcilli, Oba ve Cumhuriyet mahalleleri
sınırları içerisinde kalan spor alanı, park alanı ve belediye hizmet alanları
tarafımızca revize edilerek meclisimizde onaylanmıştır. Büyükşehir
belediye meclisince de onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
İncekum Mahallesi Turizm Merkezi: İncekum Mahallesi sınırları içerisinde
daha önce tarım kullanımında kalan ve mahalle içi ulaşım problemleri,
yapılaşmada ve altyapıda yatırımlarında karşılaşılan zorluklar, 3194/18
madde uygulaması açısından karşılaşılan zorluklar ile alan bütününde
belediyemize 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli plan çalışmaları
hazırlatılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaylatılmıştır. Plan
çalışmaları ile yürürlükte bulunan İncekum Turizm Merkezi sınırları
içerisinde bütünlük sağlanmış ve sayılan problemler çözülmüştür.

Kestel
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Mahmutlar

Alanya'nın İmar
ve Yapılaşma
Sorunları

Hızla Çözülüyor
Alanya'nın imar sorunlarını bir bir çözen Alanya
Belediyesi, birçok mahallenin yıllardır beklediği imar
planı değişikliklerini de hızla tamamlıyor. Alanya
Belediyesi, Alanya'ya kazandırılacak projelerle
ilgili 1/1000'lik planları ve 18. madde uygulamalarını
da ivedilikle hazırlayarak, hizmetlerin aksamadan
yapılmasını sağlıyor.

Alanya'nın imar sorunlarını bir bir çözen Alanya
Belediyesi, birçok mahallenin yıllardır beklediği imar
planı değişikliklerini de hızla tamamlıyor. Alanya
Belediyesi, Alanya'ya kazandırılacak projelerle
ilgili 1/1000'lik planları ve 18. madde uygulamalarını da ivedilikle
hazırlayarak, hizmetlerin aksamadan yapılması sağlanıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya merkez ve
beldelerin imar bütünlüğünü sağlayacak planlamaları hızla
gerçekleştiriyor. Birçok mahallenin imar sorununu çözüme
kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Yücel;
“Birçok mahallemizin planlamalarını yaptık. Geriye dönük yaşanan
sıkıntıları ortadan kaldırdık. Avsallar, Demirtaş, Yeşilöz, Oba, Mahmutlar,
Kestel gibi birçok mahallenin imar sorunlarını çözdük. Alanya'nın kentsel
dönüşüme ve master planına acilen ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Üniversitelerle işbirliği içinde
Alanya'nın master planı taslağını 1 yıl içerisinde çıkartacağız.” dedi.
Büyükşehir Yasası gereği 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planları'nın onaylama yetkisinin Büyükşehir
Belediyesi'nde olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Yücel; “Tüm planları
biz hazırlayıp, Büyükşehir Meclisi'ne onay için gönderiyoruz. Yaptığımız
18. Madde Uygulamaları yine ilgili kanun gereği Büyükşehir Belediye
Encümeni'nden geçmektedir. Alanya Belediyesi olarak 3194/18 madde
uygulaması kontrol ve encümene girmesi için Kontrol Ücreti
ödemekteyiz. Alanya'nın parselasyon planlarını onaylatmak için 3 Yılda
yaklaşık 399.941,80 TL Büyükşehir'e kontrolörlük ücreti ödedik.” dedi.
3 Yılda Alanya Belediyesi'nin yaptığı imar ve planlama çalışmaları:
Plan Hükümleri: 5216 Sayılı Kanun öncesinde 15 mahalle (mülga belde
belediyeleri) ile merkez mahallelerini kapsayan 16 farklı 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan notları tarafımızca kapsamlı ve detaylı bir çalışma
yapılarak uygulamadaki farklılıklar giderilerek kazanılmış haklar saklı
kalmak üzere revize edilmiş ve hazırlanan plan hükümleri meclisimizce
onaylanmıştır. Büyükşehir belediye meclisince de onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Belediye Hizmet Binası Alanı: Cikcilli, Oba ve Cumhuriyet mahalleleri
sınırları içerisinde kalan spor alanı, park alanı ve belediye hizmet alanları
tarafımızca revize edilerek meclisimizde onaylanmıştır. Büyükşehir
belediye meclisince de onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
İncekum Mahallesi Turizm Merkezi: İncekum Mahallesi sınırları içerisinde
daha önce tarım kullanımında kalan ve mahalle içi ulaşım problemleri,
yapılaşmada ve altyapıda yatırımlarında karşılaşılan zorluklar, 3194/18
madde uygulaması açısından karşılaşılan zorluklar ile alan bütününde
belediyemize 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli plan çalışmaları
hazırlatılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaylatılmıştır. Plan
çalışmaları ile yürürlükte bulunan İncekum Turizm Merkezi sınırları
içerisinde bütünlük sağlanmış ve sayılan problemler çözülmüştür.
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Mahmutlar Mahallesi: Alanya'nın en büyük mahalleleri arasında bulunan
Mahmutlar'ın kapanan Mahmutlar Belediyesi'nin ihale edip bitirilemeyen
1/25000'lik Çevre Düzeni Planı Alanya Belediyesi'nce hazırlanıp,
Büyükşehir Meclisi gündemine sunularak onaylatılması sağlandı.
Mahmutlar Mahallesi'nin 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik
Uygulama İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı, Büyükşehir
Meclisi'nde onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Fığla Mahallesi: Fığla Mahallesi'nde Hastane bölgesinde
vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemlerini çözmek, bölge
ticaretini arttırmak ve mahalleye yakışan bir dini tesis kazandırmak için
yapmış olduğumuz planlama çalışmaları tamamlandı. . Belediyemiz
tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı revizyonu onaylandı.

Kestel Mahallesi: 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik Uygulama
İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı. Büyükşehir Meclisi'nde
onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kütürüp - Sugözü Mahallesi: Bölgede yıllardır devam eden mahkemeleri
sonlandırmak için, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözmek için
1/5000 Nazım İmar Planı tamamlandı ve onaylandı. 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmak üzere.

Yeşilöz Mahallesi: 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik Uygulama
İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı. Büyükşehir Meclisi'nde
onaylanarak yürürlüğe girdi.
Güneş Santrali ile İlgili Planlama: Belediyemizin Toslak Mahallesi'nde
kuracağı güneş enerji santralli ile 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve
1/1000'lik Uygulama İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı.
Büyükşehir Meclisi'nde onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Çarşı Mahallesi - Damlataş Bölgesi (Teleferik Projesi): Seçimlerden
önce ihalesi yapılan Teleferik Projesi'nin hayata geçmesini hızlandırmak
amacıyla gerekli planlama çalışmaları Belediyemiz tarafından
hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş ve uzun uğraşlar
sonucunda onayı alınmıştır. Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onayından
sonra Teleferik ile ilgili çalışmalar başlamıştır.
Öte yandan Damlataş Bölgesi'nde uzun yıllardır süren davaların
sonuçlanması için çalışmalar sürmektedir.

Avsallar İmar Planı Revizyonu: Avsallar Mahallesi'nin imar sorunu
çözüldü. Kapanan Avsallar Belediyesi zamanında yapılan plan, mahkeme
kararıyla iptal edildiği için mahallede yapılaşma durmuştu. Alanya
Belediyesi, Avsallar'ın yeniden planlaması için çalışma başlattı. Alanya
Belediyesi tarafından Avsallar Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı mahkeme kararlarında belirtilen hususlar doğrultusunda revize
edildi ve 10 Şubat 2017 tarihindeki Büyükşehir Meclisi'nden geçti.
Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000'lik Uygulama İmar Planı da
Belediye Meclisimizin Mart Ayı Olağan Toplantısında onaylandı.
Onaylanan plan ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı için
Antalya'ya gönderildi.

Dinek Mahallesi: Uzun yıllardır devam eden tapu sorunları yüzünden
yerini kullanamayan, inşaat yapamayan vatandaşlarımızın sıkıntısına
çözüm bulmak için başlattığımız 18. Madde uygulaması tamamlanmak
üzeredir.

Türkler İmar Planı Revizyonu: Yanıklar merkez, Fuğla ve Bilaller için
seçimlerden önce Türkler Belediyesi'nin hazırladığı imar planına yapılan
yoğun itirazları dikkate alan Belediyemiz, Türkler Mahallesi için yeniden
planlama çalışması başlatmıştır. Belediyemiz tarafından hazırlanan
1/5000 ölçekli revizyon imar planı Büyükşehir Meclisi gündemine
alınarak oylandı. Türkler mahallesi Yanıklar Merkez, Fuğla ve Bilaller
mevkilerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Alanya Belediye
Meclisinin Nisan oturumunda belediyemiz İmar ve Bayındırlık
Komisyonunda incelenmek üzere havalesi yapılmıştı.

Cikcilli Mahallesi - Alanya Çevreyolu Planlaması : Alanya Çevreyolu
Projesi güzergahında bulunan Kestel, Mahmutlar ve Cikcilli mahallelerine
ait nazım ve uygulama imar planları kısa sürede tamamlanarak 2015
yılında onaylandı. Büyükşehir ile birlikte hareket edilen bu planlar ile
çevre yolu güzergahı, kamulaştırma yapılmadan 18. madde uygulaması
ile elde edilmesi amaçlandı. Hem devlet kamulaştırma yükünden
kurtuldu hem de vatandaşların imarlı arsa talepleri yerine getirildi.
Bu planlama kapsamında ayrıca Kestel'deki Alaaddin Keykubat
Üniversitesi kampüsünü ortadan ikiye bölen 20 metrelik yol sorunu da

Büyükhasbahçe- Küçükhasbahçe: Mahkemelik olan 18. Madde
Uygulaması hazırlanarak, tamamlanmış olup, yapılaşmanın önü açılmış
ve mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.

çözülerek, alanın bütünleştirilmesi de sağlandı.
Cikcilli Mahallesi'nde 3 Nolu bölgede 18. Madde Uygulaması devam
etmektir. Uzunsırt Mevki'nde 18. Madde Uygulamaları devam
etmektedir.
Çıplaklı Mahallesi: Çıplaklı Mahallemizde 50 Hektarlık alanda
18. Madde çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Müdürlüğü'ne
gönderilmiştir.
Tosmur Mahallesi:
Dimçayı bölgesinde uygulaması tamamlanmayan bölgeler için
yürüttüğümüz 18. Madde uygulaması tamamlanmıştır.
Kestel Mahallesi: Kestel Mahallemizde de 50 Metrelik Çevre
Yolu'ndaki mülkiyetleri devletimiz kamulaştırma yolu ile
değil 18. Madde Uygulaması ile çözmek için 4 bölgede çalışmalara
başlanmış olup, 18. Madde Uygulamaları tamamlanmak üzeredir.
Mahmutlar Mahallesi: 50 Metrelik Çevre Yolu için 18. Madde
Çalışmaları 3 bölge halinde sürdürülmektedir. Yıllardır dava konusu
olan halk arasında 3. Bölge olarak bilinen alanda 18. Madde
Uygulamasına başlanmıştır. Sahilde Eski Jandarma güneyindeki 12
metrelik yolun D-400 Karayoluna bağlanması için 3194/18 madde
uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

Mahmutlar
Kargıcak Mahallesi: Kargıcak Mahallesi'nde İdare Mahkemelerince iptal
edilen 18. Madde Uygulamaları çalışmaları devam etmektedir.
Okurcalar Mahallesi: Şarburun ve eski belediye binası bölgesinin
18. Madde Uygulaması tamamlanmak üzere.
Payallar Mahallesi: Sanayi Bölgesi 18. Madde Uygulaması tamamlandı,
vatandaşlarımıza tapuları teslim edildi. Orta burun bölgesinde
18. Madde uygulaması tamamlanmak üzere.
Konaklı Mahallesi: Konaklı Mahallemizde üç bölgede 18. Madde
çalışmaları yapılmakta olup, 1. Bölge askıya çıkmıştır. Diğer iki bölgede
çalışmalar devam etmekte olup; çalışmalar tamamlanma aşamasına
gelmiştir.
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Mahmutlar Mahallesi: Alanya'nın en büyük mahalleleri arasında bulunan
Mahmutlar'ın kapanan Mahmutlar Belediyesi'nin ihale edip bitirilemeyen
1/25000'lik Çevre Düzeni Planı Alanya Belediyesi'nce hazırlanıp,
Büyükşehir Meclisi gündemine sunularak onaylatılması sağlandı.
Mahmutlar Mahallesi'nin 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik
Uygulama İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı, Büyükşehir
Meclisi'nde onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Fığla Mahallesi: Fığla Mahallesi'nde Hastane bölgesinde
vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemlerini çözmek, bölge
ticaretini arttırmak ve mahalleye yakışan bir dini tesis kazandırmak için
yapmış olduğumuz planlama çalışmaları tamamlandı. . Belediyemiz
tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı revizyonu onaylandı.

Kestel Mahallesi: 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik Uygulama
İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı. Büyükşehir Meclisi'nde
onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kütürüp - Sugözü Mahallesi: Bölgede yıllardır devam eden mahkemeleri
sonlandırmak için, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözmek için
1/5000 Nazım İmar Planı tamamlandı ve onaylandı. 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmak üzere.

Yeşilöz Mahallesi: 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik Uygulama
İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı. Büyükşehir Meclisi'nde
onaylanarak yürürlüğe girdi.
Güneş Santrali ile İlgili Planlama: Belediyemizin Toslak Mahallesi'nde
kuracağı güneş enerji santralli ile 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve
1/1000'lik Uygulama İmar Planı belediyemiz tarafından hazırlandı.
Büyükşehir Meclisi'nde onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Çarşı Mahallesi - Damlataş Bölgesi (Teleferik Projesi): Seçimlerden
önce ihalesi yapılan Teleferik Projesi'nin hayata geçmesini hızlandırmak
amacıyla gerekli planlama çalışmaları Belediyemiz tarafından
hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş ve uzun uğraşlar
sonucunda onayı alınmıştır. Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onayından
sonra Teleferik ile ilgili çalışmalar başlamıştır.
Öte yandan Damlataş Bölgesi'nde uzun yıllardır süren davaların
sonuçlanması için çalışmalar sürmektedir.

Avsallar İmar Planı Revizyonu: Avsallar Mahallesi'nin imar sorunu
çözüldü. Kapanan Avsallar Belediyesi zamanında yapılan plan, mahkeme
kararıyla iptal edildiği için mahallede yapılaşma durmuştu. Alanya
Belediyesi, Avsallar'ın yeniden planlaması için çalışma başlattı. Alanya
Belediyesi tarafından Avsallar Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı mahkeme kararlarında belirtilen hususlar doğrultusunda revize
edildi ve 10 Şubat 2017 tarihindeki Büyükşehir Meclisi'nden geçti.
Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000'lik Uygulama İmar Planı da
Belediye Meclisimizin Mart Ayı Olağan Toplantısında onaylandı.
Onaylanan plan ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı için
Antalya'ya gönderildi.

Dinek Mahallesi: Uzun yıllardır devam eden tapu sorunları yüzünden
yerini kullanamayan, inşaat yapamayan vatandaşlarımızın sıkıntısına
çözüm bulmak için başlattığımız 18. Madde uygulaması tamamlanmak
üzeredir.

Türkler İmar Planı Revizyonu: Yanıklar merkez, Fuğla ve Bilaller için
seçimlerden önce Türkler Belediyesi'nin hazırladığı imar planına yapılan
yoğun itirazları dikkate alan Belediyemiz, Türkler Mahallesi için yeniden
planlama çalışması başlatmıştır. Belediyemiz tarafından hazırlanan
1/5000 ölçekli revizyon imar planı Büyükşehir Meclisi gündemine
alınarak oylandı. Türkler mahallesi Yanıklar Merkez, Fuğla ve Bilaller
mevkilerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Alanya Belediye
Meclisinin Nisan oturumunda belediyemiz İmar ve Bayındırlık
Komisyonunda incelenmek üzere havalesi yapılmıştı.

Cikcilli Mahallesi - Alanya Çevreyolu Planlaması : Alanya Çevreyolu
Projesi güzergahında bulunan Kestel, Mahmutlar ve Cikcilli mahallelerine
ait nazım ve uygulama imar planları kısa sürede tamamlanarak 2015
yılında onaylandı. Büyükşehir ile birlikte hareket edilen bu planlar ile
çevre yolu güzergahı, kamulaştırma yapılmadan 18. madde uygulaması
ile elde edilmesi amaçlandı. Hem devlet kamulaştırma yükünden
kurtuldu hem de vatandaşların imarlı arsa talepleri yerine getirildi.
Bu planlama kapsamında ayrıca Kestel'deki Alaaddin Keykubat
Üniversitesi kampüsünü ortadan ikiye bölen 20 metrelik yol sorunu da

Büyükhasbahçe- Küçükhasbahçe: Mahkemelik olan 18. Madde
Uygulaması hazırlanarak, tamamlanmış olup, yapılaşmanın önü açılmış
ve mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.

çözülerek, alanın bütünleştirilmesi de sağlandı.
Cikcilli Mahallesi'nde 3 Nolu bölgede 18. Madde Uygulaması devam
etmektir. Uzunsırt Mevki'nde 18. Madde Uygulamaları devam
etmektedir.
Çıplaklı Mahallesi: Çıplaklı Mahallemizde 50 Hektarlık alanda
18. Madde çalışmaları tamamlanmış olup, Kadastro Müdürlüğü'ne
gönderilmiştir.
Tosmur Mahallesi:
Dimçayı bölgesinde uygulaması tamamlanmayan bölgeler için
yürüttüğümüz 18. Madde uygulaması tamamlanmıştır.
Kestel Mahallesi: Kestel Mahallemizde de 50 Metrelik Çevre
Yolu'ndaki mülkiyetleri devletimiz kamulaştırma yolu ile
değil 18. Madde Uygulaması ile çözmek için 4 bölgede çalışmalara
başlanmış olup, 18. Madde Uygulamaları tamamlanmak üzeredir.
Mahmutlar Mahallesi: 50 Metrelik Çevre Yolu için 18. Madde
Çalışmaları 3 bölge halinde sürdürülmektedir. Yıllardır dava konusu
olan halk arasında 3. Bölge olarak bilinen alanda 18. Madde
Uygulamasına başlanmıştır. Sahilde Eski Jandarma güneyindeki 12
metrelik yolun D-400 Karayoluna bağlanması için 3194/18 madde
uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

Mahmutlar
Kargıcak Mahallesi: Kargıcak Mahallesi'nde İdare Mahkemelerince iptal
edilen 18. Madde Uygulamaları çalışmaları devam etmektedir.
Okurcalar Mahallesi: Şarburun ve eski belediye binası bölgesinin
18. Madde Uygulaması tamamlanmak üzere.
Payallar Mahallesi: Sanayi Bölgesi 18. Madde Uygulaması tamamlandı,
vatandaşlarımıza tapuları teslim edildi. Orta burun bölgesinde
18. Madde uygulaması tamamlanmak üzere.
Konaklı Mahallesi: Konaklı Mahallemizde üç bölgede 18. Madde
çalışmaları yapılmakta olup, 1. Bölge askıya çıkmıştır. Diğer iki bölgede
çalışmalar devam etmekte olup; çalışmalar tamamlanma aşamasına
gelmiştir.
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Alanya'nın 30 Yıllık Hayali

Gerçek Oluyor
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Başkan Yücel, Alanya Kalesinin traﬁk sorununu çözerek,
tarihi dokuyu koruyacak Teleferik Projesi için, “Son 30 yılın
özlemi inşallah Haziran Ayı'nda bitecek” dedi. Damlataş Sosyal
Tesisleri ile Alanya Kalesi Ehmedek Kapısı arasına planlanan
Teleferik Projesi inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor.
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“Teleferik Projesi 19 Milyonluk
Bir Yatırım”
Çalışmaları yerinde denetleyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Teleferik Projesi'nin kalenin traﬁk sorununu
çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda
Alanya turizmine ve sosyal hayatına da
önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Yücel, “UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı
olan tarihi Alanya Kalesi'nin traﬁk ulaşım
ağının iyileştirilmesi için çalışmalara
başladık. Saray Mahallesi, Güzelyalı
Caddesi üzerindeki Belediye Sosyal
Tesisleri yanından Çarşı Mahallesi, Alanya
Kalesi Ehmedek Kapısı arasına yapılması
planlanan Teleferik ve Ahşap Yürüme Bandı
Projesi'nde alt istasyon ve üst istasyon
başta olmak üzere bir, iki, üç, dört ve
beşinci direkler dâhil projenin tamamında
inşaat çalışmasına başlandı. Projemizin
yapımı tüm hızıyla devam ediyor; yaklaşık
19 milyonluk bir yatırım, inşallah Haziran
Ayı’nda Alanya'nın bu özlemini bitirip
halkımızın kullanımına sunacağız.”
vurgusunu yaptı.

“Tarihi Doku Zarar Görmeyecek”
Teleferik Projesi'nin hızlı bir şekilde devam
ettiğini belirten Belediye Başkanı Yücel,
şunları kaydetti; “Yılların özlemi olan
Teleferik Projesi'nin startını verdik. 2016
Kasım ayında inşaatına başladık. 19 milyon
TL'lik bir yatırım. Sadece maliyeti açısından
değil, bununla birlikte memleketimize
değişik bir atmosfer kazandıracak.
Bölgedeki kültürel değerlerimiz ve yaşam
alanları korunurken traﬁk yoğunluğu da
sona ermiş olacak. Şehrin hem turizm hem
de sosyal yaşantısına renk katacak” dedi.

17 Kabinle Saatte 1.130 Kişi
Taşınacak
Projenin en önemli aşamalarından 2 ve 4
nolu direklerin monte edildiği alanda
çalışmaları denetleyen Başkan Yücel;
“Teleferik projesi hızlı bir şekilde devam
ediyor. Alt istasyonda 2 nolu, üst
istasyonun ise 4 nolu direklerin montajı
yapıldı. Son iki yıldır teleferikle ilgili yoğun
mesailer harcadık.

Teleferik en geç Haziranda çalışır hale
gelecek.
Bu yaz Alanya halkı teleferiğe binecek.
17 kabinle saatte bin 130 kişi taşınacak.
Alanya'ya değer katacak bir yatırım.
Hem taşıma hem de seyirlik güzel bir
proje.” diye ifade etti.

“Bedesten Çarşısını Ayağa
Kaldırıyoruz”
Teleferik projesinin bir ayağının da Alanya
Kalesi'ndeki kültür varlıklarının tanıtılması
ve korunması olduğunu belirten Başkan
Yücel; “Bu kapsamda yıllardan beri atıl
durumda bulunan Bedesten'in bu yıl
tahsisleri ve kiralamasını gerçekleştirerek
ihalesini yaptık. İnşallah yaz sonu
tamamlayacağız. Tadilat projesi ile İç
Kale'de, yaşanabilir bir Selçuklu mirasını da
Alanya'mıza kazandıracağız. Göreceksiniz
ki teleferiğin de gelmesiyle Bedesten
Kale'yi canlı tutacak ve Kale'ye gelen
herkes burayı ziyaret etmeden
gitmeyecek.” dedi.
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Teleferik Projesi
Seyahat Acentelerine Tanıtıldı

Gerdönüşüm ve Çöpten Yılda
11.5 Milyon TL'lik Tasarruf
UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı
olan tarihi Alanya Kalesi'nin traﬁk
ulaşım ağının iyileştirilmesi için
Alanya Belediyesi tarafından
Damlataş Sosyal Tesisi, Alanya Kalesi
ve Ehmedek Kapısı arasında inşaatına
başlanan Teleferik Projesi hakkında
Seyahat Acenteleri ile bilgilendirme
toplantısı yapıldı.

Filika Restoranda gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısına Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV),
Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD),
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu
yetkileri, seyahat acenteleri ve
turizmciler katıldı.

Yücel: “Alanya'nın 30 Yıllık Hayalini
Gerçekleştiriyoruz”
Teleferik Projesi'yle ilgili sunumun
ardından Belediye Başkanı Yücel,
katılımcılara teleferik projesinin
Alanya'ya kazandıracağı artı değerleri
anlatarak görüşlerini aldı. Öncelikle
hedeﬂerinin Alanya Kalesi'nin ve
içerisindeki yaşamın korunması
olduğunun altını çizen Başkan Yücel;
“Alanya'nın 30 yıldır süre gelen bir
hayalini gerçekleştiriyoruz. 2 yıldır
sürdürdüğümüz çalışmalarımızın

neticesinde gerekli izinler alınarak
inşaatına başladık. İnşallah Haziran’da
hep birlikte teleferiğe bineceğiz.
Teleferik Projesi ile Alanya'ya
kazandıracağımız bir görsellikten öte
sizlerin tur paketlerine de bir cazibe
kazandırmak istiyoruz.” dedi.

“Tur Otobüsleri Kaleye
Çıkmayacak”
Toplantının içeriğiyle ilgili bilgiler veren
Başkan Yücel konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Burada en önemli
hedeﬂerimizden birisi otobüslerin
kaleye çıkmamasıdır. Tur otobüsleri için
Damlataş çevresinde depolama alanları
oluşturacağız. Teleferik korkusu olanlar
için 3 adet otobüsü hazır bekleteceğiz.
Tüm bu bölgede tekrardan bir yenileme
yapacağız. Burada bir araya gelmemizin
amacı ulaşımda, pazarlamada ne gibi
sıkıntılar yaşarız sizlerin ﬁkirlerini ve
görüşlerinizi almak istedik”.

Konaklı ve Tosmur
mahallelerinde inşa edilen atık
terﬁ merkezleri sayesinde
yılda 6 milyon TL'lik tasarruf
sağladıklarını belirten
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Geri
dönüşüm hizmetini de
özelleştirerek 5.5 milyon TL'nin
belediye kasasında kalmasını
sağladık. Temizlik işlerinde
akılcı çözümlerle daha az
maliyetle, daha çok ve daha
kaliteli iş yapıyoruz.” dedi.

Alanya Belediyesi, Konaklı ve Tosmur'da inşa
edilen atık merkezlerinin meyvesini toplamaya
başladı. 550 bin TL'ye mal olan Atık Terﬁ
Merkezleri'nin işlevsel hale gelmesinden sonraki 1
yılda 6 Milyon TL'lik tasarruf elde edildi.
Atık Terﬁ Merkezleri Her Yönüyle Fayda Sağladı
Alanya Belediyesi, yıllık 6 milyon TL tasarruf elde
edilen atık terﬁ merkezlerinden yalnızca maddi
tasarruf sağlamadı. Kurulan bu sistem sayesinde
çöp taşıma güzergâhında traﬁk rahatladı. Çöp
suyu sorunu çözülürken akaryakıt, araç tamir
bakım giderleri azaldı. Ekonomik çöp taşıma
işlemleri sayesinde zamandan da tasarruf elde
edildi.
“Daha Az Maliyetle Daha Çok İş Yapıyoruz”
Temizlikte devrim niteliğinde kararlarla yola
çıktıklarını vurgulayan Başkan Yücel, şunları
kaydetti; “Doğu ve Batı bölgemize kurduğumuz
Çöp Aktarma Terﬁ merkezlerini bütün
malzemeleriyle, araçlarıyla birlikte sistemini
oturttuk. Bu uygulamayla 1 yılda 6 milyon tasarruf
elde ettik. 2015'te 28 Milyon TL harcamıştık. Şimdi
tasarruf ederek daha az para harcıyoruz. 500 olan
Temizlik İşleri Personelini 370'lere düşürdük. Daha
az maliyetle, daha çok ve daha kaliteli iş
yapıyoruz.”

Yücel: “Teknolojide İnsanlara Faydalı Ne Varsa
Kullanıyoruz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, araç
sayısını arttırmalarının ardından temizlik işlerinde
başarıyı arttırdıklarını belirtti. Başkan Yücel; “68
olan araç sayımızı 110'a çıkardık. Çöp taksiden,
süpürge aracına kadar teknolojide ne varsa,
insanlara faydalı ne varsa hepsini alıp, uygulamaya
çalıştık. Prestij Caddesi'ni görüyorsunuz, çöp
kutularını yerin altına aldık. Gün gelecek şehrin
tamamını yeraltına alacağız.” dedi.
“Temizlik İşlerinde Akılcı Çözümlerle Tasarruf
Ediyoruz”
“Ambalaj atıklarının toplama ayrıştırmasından
dolayı senede 1,1.5 milyon zarar ediyorduk” diyen
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geri dönüşüm
işini özelleştirerek hem zarar etmekten
kurtulduklarını hem de geri dönüşüm için harcanan
paranın belediyenin kasasında kaldığını söyledi.
Başkan Yücel; “Geri dönüşüm işini özelleştirdik,
ﬁrmalar bu işe yıllık 6.5 Milyon TL harcama
yapıyor. Bu para da belediyemizin kasasında
kalıyor. Akılcı çözümler geliştirerek, verilerle
hareket ederek, teknolojik gelişmeleri takip
ederek Alanya halkına her şeyin en iyisi, en
güzelini sunmaya çalışıyoruz.” dedi.
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Alanya,
Türkiye'nin En İyi
Geri Dönüşüm Hizmeti Veren

6 Belediyesi Arasında
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Alanya Belediyesi, Geri Dönüşüm Uygulamaları'nda
en başarılı belediyeler arasına girdi. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nın 26 Şubat-2 Mart tarihleri
arasında Belek'te düzenlediği Atık Yönetimi
Sempozyumu'nda, Alanya Belediyesi Türkiye'deki
en başarılı 6 belediyeden biri seçildi.
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Ambalaj Atıkları Yönetimi ve
En İyi Uygulama Örneği Seçildi
Alanya Belediyesi, Geri Dönüşüm
Uygulamalarında en başarılı belediyeler
arasına girdi. Atık Yönetimi
Sempozyumu'na Belediye adına katılan
Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir
katılımcılara, geri dönüşüm, ambalaj atığı
yönetimi ve uygulanan başarılı
yöntemleri slaytlar ve örneklerle anlattı.

“Temiz Çevre Temiz Toplum
Projemizi Başarıyla
Yürütüyoruz”

Geri Dönüşüm
Toplama Noktaları
Yaygınlaştırıldı

“Geri Dönüşüm Uygulamaları'nda elde
ettiğimiz bu başarı, bizim kaliteli ve
standartların üzerinde verdiğimiz
hizmetlerin bir göstergesidir.” diyen
Başkan Yücel daha çok, daha başarılı
hizmetlere imza atmaya devam
edeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarafından En İyi Örnekler
Arasında Gösterildik

“2016'da 26 Bin Ton
Ambalaj Atığı Toplayarak
2015'i İkiye Katladık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel; “Bakanlık tarafından Türkiye'de
birçok belediye arasından ambalaj
atıklarının yönetimi ve uygulaması
hizmetlerimizle en iyi örnek gösterilmek
bizleri onurlandırmıştır. Diğer
belediyelerin 4'ü İstanbul, 1'i de
Bursa'dan.” dedi.

“Alanya Belediyesi olarak geri dönüşüm
tesislerini yeniledik. Geri dönüşümde
çalışan araç sayısını arttırdık” diyen
Başkan Yücel, 2015 yılında 15 bin ton
ambalaj atığı toplarken, 2016 yılında
neredeyse 2 kat daha fazla hizmet
vererek 26 bin ton ambalaj atığı
topladıklarını söyledi.

Merkez ve tüm mahallelerde geri
dönüşüm toplama noktalarının
yaygınlaştırıldığını belirten Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, toplam
10.041 geri dönüşüm toplama noktası
bulunduğuna dikkat çekti.
Yücel, geri dönüşümde kullanılan
konteyner ve kafes sayılarının da bilgisini
vererek; “Toplam 7.600 konteynerimiz
bulunmaktadır.
Bunların 6.000 adedi konutlara, 1.600
adedi resmi dairelere ve eğitim
kurumlarına dağıtıldı. Kumbara sayımız
ise 27. Kafes sayısı 500, iç mekân kutusu
1.325 adettir. İşletmeler tarafından
yaptırılan 530 kafes, ayrıca satış
noktaları için de 59 kafes
bulunmaktadır.” dedi.
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