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2'de

Alanya Devlet Üniversitesi 

"hayırlı olsun"
İki üniversite, 4 fakülte ve meslek 

yüksek okuluyla Alanya yine 

farkını ortaya koydu. İlçe halkının 

yeni beklentisi “İL” den yana 

Bir telefon kadar yakınız

444 444 444 82 82 82 070707

 “OLMAZSA OLMAZ'LARIMIZ”
Alanya'nın üniversite şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın olmazsa olmazları 
arasında, “Üniversite, havaalanı  ve İL”  olduğunun altını çizerek, 
“Havaalanımız var, inşallah devlet üniversitesi Alanya'nın İl olma 
konusuna da katkı sağlar” dedi. 

ANINDA ÇÖZÜM! 
Alanya Belediyesi, halkın destek ve 
güvenine yaraşır bir hizmet bilinciyle, 
vatandaşları mümkün olduğu kadar 
bürokrasinin dışında tutmak amacıyla 
oluşturduğu “Çözüm Masası “ ile 
doğrudan hizmet vermeye başladı.

KOLAYLIK SAĞLIYOR 
 “Çözüm  Masası” sayesinde vatan-
daşların talep, öneri ve şikayetleri 
gerekli birimlere anında aktarılarak  
çözüm üretilmesi sağlanıyor. Kısa 
bir süre önce hayata geçirilen 
“Çözüm Masası” ilçe halkının 
hayatına kolaylık sağlıyor.

SENATO ONAYLADI
Vakıf üniversitesi bulunan Alanya'ya devlet üniversitesi yolu da açıldı. Akdeniz 
Üniversitesi'ne bağlı 4 fakülte ve bir meslek yüksek okuluna sahip olan Alanya, genç 
nüfus ile birlikte dinamik bir yapıya sahip olacak. Üniversite hayaline kavuşan Alanya 
halkının yeni beklentisi “İL” olma yönünde. Öte yandan Akdeniz Üniversitesi 
Senatosu Alanya'da devlet üniversitesi kurulmasını oy birliğiyle kabul etti. 

12'de

9'da

10'da

Yücel, turizm sektörünün 
röntgenini çekti
Turizm sektörünün röntgenini çeken Alanya
Belediye Başkanı Yücel, öncelikli sorunlarla 
ilgili hazırladığı raporda Alanya’nın 
il olmasının önemine parmak bastı.

Doktor hastanın ayağına gidiyor
Başkan Yücel, yardıma muhtaç engelli, 
yaşlı ve yatalak olan sağlık hizmeti almak 
için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek du-
rumdaki tüm vatandaşlarımız için evde 
tedavi hizmeti uygulaması başlattı. 

4'de

“Yerinde Hizmet Yerinde Çözüm” odaklı 
köy gezilerine aksatmadan devam eden 
Başkan Adem Murat Yücel, Ocak ve 
Şubat ayında 13 mahallemizin sorunları-
nı dinleyip bizzat kendisi not aldı. 

Bir ayağımız merkezde 
bir ayağımız mahallelerde
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Devlet üniversitesine bağlı 4 fakülte ile meslek yüksek okuluna 
sahip olan Alanya'ya, devlet üniversitesi kapıları açıldı. 
Üniversite kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Alanya'nın yeni heyecanı ve umudu “İL” olma yönünde 

      aşbakan Ahmet Davutoğlu ve 
      Dışişleri Bakanı Mevlüt 
      Çavuşoğlu'nun Antalya'da, 
      Alanya Devlet Üniversitesi 
      müjdesini vermesinin ardından 
      Alanya Belediye Başkanı 
      Adem Murat Yücel, Alanya'nın
     “olmazsa olmaz”ları arasında 
devlet üniversitesinin yanı sıra 
havaalanı ve 'İL'in de yer aldığını 
söyledi. 

Devlet üniversitesiyle beraber Alan-
ya'nın üniversite şehri olacağını kay-
deden Belediye Başkanı Yücel, 
Alanya Devlet Üniversitesi müjde-
sini veren Başbakan Davutoğlu ile 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ken-
disi ve Alanya halkı adına teşekkür 
etti. Başkan Yücel, 2 fakülteden 
oluşan AHEP Vakıf Üniversitesi-
nin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi-
ne bağlı 4 fakülte ve bir meslek 
yüksek okulunun bulunduğu 
Alanya'nın kurulacak olan devlet 
üniversitesiyle de eğitim başkenti 

olma yolunda emin adımlarla ilerle-
diğini kaydetti. Devlet üniversitesi-
nin ilçenin sosyo-ekonomik yapısına 
önemli katkılar sağlayıp şehrin dina-
miklerini harekete geçireceğini vur-
gulayan Başkan Yücel, Alanya'nın 
sosyal, kültürel ve ekonomik alt yapı-
sıyla birçok ilden daha büyük oldu-
ğunu hatırlattı. “Alanya halkının 
üniversite hayali gerçekleşiyor” diyen 
Başkan Yücel, üniversiteyle birlikte 
'İL' olma umutlarının da pekiştiğinin 
altını çizdi.  

YÜCEL EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Alanya'nın devlet üniversitesine 
kavuşturulması konusunda 1990'lı 
yıllarda başlatılan çalışmaların hangi 
aşamalardan sonra bugünlere 
geldiğini 
periyodik 
olarak 

takip ettiklerini söyleyen Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Bölgemizdeki 4 fakülte ve 
bir meslek yüksek okuluyla ilçemizin 
de bir üniversiteye sahip olma hak-
kını kazandığımızı düşünüyorum. 
Üniversitenin kurulması için Alanya 
her türlü alt yapıya sahip. Ben 1990'lı 
yıllardan bugüne emeği geçen bölge-
mizin gerek bürokratlarına, gerek 
siyasilerine gerekse belediye başkan-
larına bölge halkı adına teşekkür 
ediyorum. ”dedi.İki üniversite saye-
sinde Alanya'nın gelecek genç nüfus 
ile birlikte dinamik bir yapıya sahip 
olacağının belirten Başkan Yücel, 
“Üniversite hayallerimiz gerçek oluyor 
“İL” olmayı da umut ve heyecanla 
bekliyoruz” dedi. Öte yandan, 
Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nun 
Alanya'da devlet üniversitesinin 
                           kurulmasını oy 
                           birliğiyle kabul 
                         etmesi ilçede 
                        sevinç yarattı. 
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laşıma kriter geliyor
İlçede güvenli toplu taşımacılık için düğmeye 
basan Başkan Yücel, oda başkanları ile buluş-
tuğu üçlü zirvede, ulaşıma getirilecek yeni
kriterler için belediye olarak ücretsiz teknolojik 
destek vereceğini söyledi 

emizlikte yoğun mesai

Belediye, yeşil alan ve parkların kışlık 
bakımının yanı sıra ağaç budama, yeşillendirme 
çalışmaları ile ilçeyi bahara hazırlıyor 

UU ent estetiği ve yeşil
alanlarda yoğun tempo

KK

TT

     nsan odaklı belediyecilik anlayışıyla 
     görev yapan Alanya Belediyesi, ilçe-
     nin dört bir tarafına eşit hizmet gö-
     türmek için canla başla çalışıyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent 
merkezinde olduğu gibi mahallelerde de 
arı gibi çalışıyor. 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
“Ekiplerimiz kent merkezi  ve 
mahallelerde her alanda çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürüyor. Ekiplerimiz bu 
çalışmalarıyla ilçe yaşamına artı değer 
katıyor” dedi. 

DAMLATAŞ'A SPOR GRUPLARI 
Alanya Belediyesi İlçe merkezinde ve 
mahallelerde park ve yeşil alanlarda 
yeniden düzenleme yaparken yeni oyun 
grupları koymayı da ihmal etmiyor. 
Damlataş Parkı'na yeni konularak halkın 
kullanımına sunulan spor grupları 

mahalle sakinleri arasında sevinçle 
karşılandı. 

BAHAR HAZIRLIĞI 
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, yeşil alan ve parkların bir 
yandan kışlık bakımlarını yürütürken, diğer 
yandan bahar hazırlığı yapıyor. 
Kuruyan fidanlar yenileri ile değiştirilirken, 
çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları 
ise aralıksız devam ediyor. 

MAHALLELER YEŞİLLENİYOR 
Alanya Belediyesi, merkezde sürdürdüğü 
yeşillendirme bakın ve dikim çalışmalarını 
yeni mahallelerde de sürdürüyor. 
Çıplaklı Mahallesinde yapımı bir süre önce 
tamamlanmış olan yol genişletme 
çalışmalarında ortaya çıkan büyük kavşak ve 
refüjlerin temizlik, ağaçlandırma ve çalı 
türlerinin dikimi ile çimleme işleri 
tamamlandı. 

        0 yaşındaki üniversite öğrencisi 
        Özgecan Aslan'ın Mersin'de dol-
        muş şoförü tarafından canice 
        katledilmesinin ardından Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 
toplu taşımaya bir dizi kriterler 
getirmek için kolları sıvadı. 
Başkan Yücel, Minibüscüler Odası 
Başkanı Doğan Bacak ve Şöförler 
Odası Başkanı Ali Akkaya'yı 
makamında toplantıya çağırdı. Yapılan 
üçlü zirvede, Alanya'da taşımacılığın 
daha kaliteli ve daha güvenli hale 
getirilmesi için yapılabilecekler masaya 
yatırıldı. 
Doğan, Akkaya ve Yücel, taksi, 
dolmuş ve servis araçlarına araç takip 
sistemi ve kamera takılması gibi 
güvenlik önlemleri konusunda fikir alış 
verişinde bulundu. 
Yücel, “Bölgemizde bu tür olaylara 
meyil vermemek adına bazı önlemleri 
alma konusunda bir araya geldik.  
Zaten onlar bu konuda bizden daha 
duyarlılar. Kendileri de bu konuda çok 
duyarlılar. Daha güvenli, daha kaliteli 

bir taşımacılık hizmeti sağlamak için 
birçok çalışma yaptıklarını ve 
yapacaklarını bizlere taahhüt ettiler.” 
dedi.

BELEDİYE ÜCRETSİZ TEKNOLOJİK 
DESTEK SAĞLAYACAK
Oda başkanlarına ulaşımda güvenliği 
arttırmak için ücretsiz destek 
sağlayacaklarını da belirten Yücel, “Yerel 
yönetim olarak biz de onların 
arkasındayız. Yeni sistemler ve 
teknolojinin getirdiği imkanlar ile ilgili 
kendilerine vaad ettiklerimiz oldu. Oda 
başkanı esnaf arkadaşları ile görüşecekler. 
Belediyenin imkanlarından bilgi işlem ve 
belediyenin internet ağından ücretsiz 
olarak faydalanabileceklerini söyledik. En 
kısa sürede uygulamaya koymayı 
düşünüyoruz. Taksi, dolmuş ve servis 
araçlarını araç takip sistemi, kamera 
sistemi ile donatıp şehrin dokusuna zarar 
vermeden bu işin içinden çıkacağımızı 
düşünüyoruz. Oda başkanlarımıza ve 
sivil toplum kuruluşlarımıza duyarlılıkları 
için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

2 İ

       lanya Belediyesi Temizlik 
        İşleri Müdürlüğü İskele 
         Rıhtım bölgesinde başlattığı 
          dezenfekte çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Yıpranan ve eskiyen çöp 
konteynırlerını yenileyen ekipler, 
Alanya genelindeki altgeçitlerin de 
temizliğini yaptı.
Ekipler, bir taraftan çöplerin 
saatinde toplanmasını sağlarken 
diğer taraftan temizlik çalışmalarını 
mahalle statüsü kazanan köyler de 
dahil olmak üzere tüm ilçe 
genelinde devam ediyor.

KULA: TEMİZLİK İŞLERİMİZ 
7/24 HİZMETTE 
Bir süre önce Zabıta ve Temizlik 
İşlerinden Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevine 
atanan Mehmet Kula,Mahmutlar 

şantiyesi'nde temizlik işleri 
personelini denetledi. 
Mahmutlar, Kestel, Kargıcak ve 
Demirtaş Mahalleleri'nde 
bulunan çöp konteynırlarının 
bakımı ve çevre temizliğinin 
yapıldığı çalışmaları denetleyen 
Kula, şantiyede yeni çalışma 
sistemini sorumlu personele 
anlatarak görüş alış verişinde 
bulundu. Tüm mahallelerin sokak 
ve çevre temizliğine önem 
verdiklerini belirten Alanya 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kula, “Alanya'mızın 
aynası olan sokaklar ve caddelerin 
temizliğine çok önem veriyoruz. 
Ekiplerimiz sahada çalışmalarını 
arttırarak sürdürecek. Yeni bir 
sistemle daha temiz ve daha 
düzenli bir Alanya için temizlik 
işlerimizle 7/24 halkımıza hizmet 
edeceğiz. ” dedi. 

A
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Bir ayağımız 
merkezde, 
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Her ay “Yerinde Hizmet Yerinde Çözüm” odaklı mahalle gezilerine 
devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
iki ayda toplam 31 mahalleye birden çıkarma yaptı
          aşkan Yardımcıları ve Birim Amirleriyle Elikesik 
          Mahallesi'nden başlayarak, Yeniköy, Toslak, 
          Hacıerimler, Kayabaşı ve Soğukpınar Mahallesi 
          olmak üzere toplam 6 mahallede temaslarda 
          bulunan Belediye Başkanı Yücel, muhtarlar ve 
vatandaşlarla tek tek görüşerek mahallelerin sorunlarını 
not aldı. Ocak ayı mahalle gezilerine gezilerine Elikesik 
Mahallesi'nden başlayıp Muhtar Yusuf Boz ve vatan-
daşlarla bir araya gelen Başkan Adem Murat Yücel, 
“Biz mahalle, kırsal, merkez diyerek hiçbir siyasi 
ayrım yapmadan gücümüz ölçüsünde sorunları 
çözmek için hizmet götürmeye etmeye çalışıyoruz…”

VİDANJÖR VE CENAZE HİZMETLERİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
vatandaşların vidanjör ve cenaze hizmetleriyle ilgili
sorunlarını çözmek için yeni bir sistem kuracaklarını 

söyledi. Bununla ilgili mahalle muhtarlarıyla görüştü-
ğünü ve ciddi sıkıntı yaşandığını tespit ettiklerini 
belirten BaşkanAdem Murat Yücel, acilen bu iki 
sorunu çözmek için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

TOSLAKLI TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Yücel, mahalle ve yayla yolları olmak üzere 
10 ayda 100 km asfalt, 350 km stabilize yol yaptıklarını 
belirterek, 10 yılda yapılanı 1 yıla sığdırmaya çalıştıkla-
rını söyledi.

Toslak'daki toplantının yapıldığı düğün salonunun 
Alanya Belediyesi tarafından tamamlandığını belirten 
mahalleli, Başkan Yücel'e ve ekibine teşekkür etti.
“Alanya bir çok ilden yüzölçüm olarak büyük, nüfus 
olarak büyük, sahil olarak büyük ancak gelir olarak 
küçük” diyen  Belediye Başkanı Yücel,  “Buna 

 
“Buna rağmen sizin sorunlarınızı çözmek için elimiz-
den gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz” dedi.

HİZMET BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ
Hacıkerimler Mahallesi'nde vatandaşlara hitaben 
yaptığı konuşmada Başkan Yücel, “Bize sizlerle 
birlikte olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Alanya Belediyesi olarak sizlere hizmet ettiğimizi 
hissettirmeyi düşünüyorum” dedi.

COŞKUYLA KARŞILANDI
Ekibiyle birlikte mahallelere düzenlediği geziler 
sırasında sorun ve eksikleri bizzat not alarak çözüm 
için hemen harekete geçen Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, mahalle halkı tarafından 
coşkuyla karşılanıyor. 
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Hem dinledi, 
hem not aldı

Alanya Belediye Başkanı 

Adem Murat Yücel, 

Doğu Mahallerine yaptığı 

ziyaretler sırasında 

bölge halkı ile görüşerek 

talep ve sorunlarını 

bizzat not aldı 

 lanya Belediye Başkanı Adem Murat 
  Yücel, Şubat ayı mahalle gezilerine 
    Doğu mahallelerinde sürdürdü. 
     Keşefli'den başlayan mahalle 
      toplantıları, sırasıyla Yeşilöz, 

      Büyükpınar, Hocalar, Uğrak, Özvadi ve 
         İmamlı Mahalleleri'nde devam etti. 
          Birim amirleriyle birlikte ziyaret ettiği 
            mahallelerde 7'den 70'e herkesi tek tek 
            dinleyen Belediye Başkanı Adem 
             Murat Yücel, “Biz mazeret üretme-
        den, hizmet kalitesini düşürmeden her 
          yere eşit şekilde ulaşmaya çalışıyoruz.

 
 Öncelikli  sorun neyse tespit edip 
yatırımı bu doğrultuda  yapıyoruz.” 
dedi. Konuşmasına Alanya'nın 

birçok ilçeden ve ilden daha büyük 
olduğunu söyleyerek başlayanYücel, 
kararlar alınırken ve uygularken halkı 
da içine katmak istediklerin altını çizdi.
“Belediye ile halk arasında köprü 
kurup sizleri belediyeye dokundurmak, 
sizlere temas etmek için buradayız.” 
diyen Yücel, Yeşilöz Mahallesi'ne 
bölge halkının nişan, taziye, düğün 
gibi merasimleri yapabilecekleri 
sosyal bir alan için düğmeye bastık-
larının müjdesini verdi.

TALEPLERE SICAK BAKTI 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Büyükpınar Mahallesi'nin cami 
 

A
çevresinde düzenleme, Hocalar
Mahallesi'nin okul çevresine oyun 
grupları ve park talebi, Uğrak Ma-
hallesi'nin asfalt, tören alanına masa 
ve sandalye, Özvadi Mahallesi'nin 
sosyal alan ve mini park, İmamlı 
Mahallesi'nin halı saha ve okul bahçe-
sinin düzenlenmesi taleplerini öncelik 
sırasına aldıklarınıda sözlerine ekledi.

Başkan Yücel, Büyükpınar Mahalle-
si'nde bulunan Musa Seydi Türbesi'ne 
de mahalleye yakışır en iyi düzenlemenin 
yapılacağını kaydetti. 
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Yücel, sık sık muhtarlarla bir araya geliyor 
   ık sık merkez ve mahalle muhtarlarıyla biraya gelen 
   Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, onları 
   tek tek dinleyerek sorunlarına çare buluyor. 18 merkez 
   mahalle muhtarıyla biraraya gelen Belediye Başkanı 
   Yücel, her mahalle muhtarına tek tek söz vererek ma-
hallelerin imar, park, yol, sosyal alan, sağlık ocağı, 
üretici pazarı, apartman yöneticiliği, eski binalarda 
yaşanan güvenlik problemleriyle ilgili konulardaki so-
rularını yanıtladı. Muhtarlar Odası Başkanı Hasan 
Öner'in de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlara 
hitap eden Başkan Yücel, belediye hizmetleri ve 
projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

MUHTARLAR YÖNETİME ORTAK 
Mahalle muhtarlarını yönetime ortak etmek istedikleri-
ni kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
“Birlikte çalışalım, birlikte yönetelim, başarıyı birlikte 
elde edelim; benim yönetim anlayışım budur. Bu ma-
hallelere hep birlikte sahip çıkalım. 49 milletin ev aldığı, 
90 milletin ziyaret ettiği kozmopolitan bir yapısı olan 
Alanya'da, sorunları minimuma indirmek için çalışı-
yoruz. Beni her zaman eleştirebilirsiniz. Öneri ve ten-
kitlerinize açığım. Olumlu eleştiriler her zaman bizi 
yenileyecektir” dedi.

S

Mahmutlar Sanayi esnafıyla aynı sofrada
Esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Yücel, Mahmutlar sanayi esnafıyla kahvaltı sofrasına oturdu

  üzenlenen çeşitli etkinlikler nedeniyle sık sık halka 
   bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem 
   Murat Yücel, esnaf ziyaretlerini aralıksız aksatmıyor. 
   Kahvaltı  sofrasında Mahmutlar Sanayi esnafı ile 
   bir araya gelen Başkan Yücel, esnafın istek ve sorun-
larını tek tek dinledi.

Vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 
hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “70 kilometre 
sahil şeridi, yaylalarıyla beraber 102 mahallesi olan 
geniş bir coğrafyaya hizmet etmek için biz elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Zor bir coğrafyada görev 
yapıyoruz. Ekibimizle bu geniş coğrafyayı bölge bölge 
gezerek esnafımızla, vatandaşlarımızla bire bir görüşerek 
sorunları yerinde tespit ettik. Tüm bölgenin sorunlarını 
çözmek için varız. Eksik kalan yönlerimizi de sizin 
desteğinizle tamamlayacağız” dedi.

D
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Belediye her 
Kırsalda, şehirde,

Hacıkerimler'de ulaşım sorunu çözüldü 
Alanya Belediyesi, Hacıkerimler 
Mahallesi'nde 22 hanenin ulaşım sorununu 
çözdü. Belediye, merkez mahalleye yol 
yaparak menfez çalışmalarını da tamamladı. 

Hacımehmetli'ye sıcak asfalt 
Hacı Mehmetli Mah. Akçakıllık Sokak'ta 
genişletilen yolda asfalt çalışması yapılarak, 
Hacımehmetli Mahallesi ile Sugözü Mahal-
lesi arasındaki bağlantı yolu da genişletildi. 

İmamlı'ya anında müdahale 
Aşırı sağanak yağış nedeniyle İmamlı Ma-
hallesi'nde kapanan yolları Alanya Beledi-
yesinin anında müdahale ederek trafiğe 
açması mahalle sakinlerinin takdirini topladı. 

Seki'de bozulan yollar onarıldı 
İshaklı ve Seki Mahalleleri'nin bozuk yolları 
Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tara-
fından onarıldı. Seki Mahallesi'nde sağanak 
yağmurlar ile birlikte bozulan yolların alt 
yapısını tamamlayan ekipler, yolların vakit 
kaybetmeden araç trafiğe açılmasını sağladı. 

Şıhlar'a yeni yol 
Şıhlar Mahallesi-Arpaçl'ya yeni yol açıp, 
Dim Yalçı Mevkii'nde mezarlık yolunu da 
hizmete sokan Alanya Belediyesi, yapılan 
mahalle gezileri sırasında tespit edilen 
Yasırali ve B. Hasbahçe Mahallesi'ndeki 
istinat duvarını da programına aldı. 

Dimçayı Yolu nefes aldı 
Özellikle yaz aylarında Dimçayı yolunda-
ki trafik keşmekeşi, yolun genişletilmesi 
ile rahat bir nefes aldı. 
Bu kapsamda yol kenarında kullanılma-
yan eski içme suyu hattı da kaldırılmaya 
başlandı.

Asmaca'ya hem yol hem altyapı 
Beyreli, Başköy, Güney ve Yalçı'dan sonra 
Asmaca Mahallesi'nde yeni yol çalışması 
yapan Alanya Belediyesi, merkez mahalle-
ye ulaşımı sağlayan yeni yolu açarak ihtiyaç 
duyulan iki ayrı noktaya binlik büzler 
döşeyerek yolun altyapısını da tamamladı.

Yangılı'ya sıcak asfalt teşekkürü
Uzun zamandır bozuk yola sahip olan Mahmutlar Mahallesi 
Yangılı Mezarlığı ile otobüs durağı arasındaki bölgeyi, sıcak 
asfalt ile kaplanmasını sağlayan Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel'e, Mahalle Muhtarı Ahmet Tok bölge 
halkı adına teşekkür etti. Öte yandan ekipler, Oba Mahalle-
si'nde su baskını riski bulunan noktalara 800'lük büzlerle
yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 
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Alanya Belediyesi, 
182 bin 618 hektardan oluşan 
geniş bir bölgeye aynı anda ve 
eşit oranda hizmet götürüyor 

BBB
     üyükşehir Yasası'yla birlikte 3 bin      üyükşehir Yasası'yla birlikte 3 bin 
     342 hektardan 182 bin 618 hektara      342 hektardan 182 bin 618 hektara 
     yükselen mücavir alanıyla 276.277      yükselen mücavir alanıyla 276.277 
     nüfusa hizmet veren Alanya Bele-     nüfusa hizmet veren Alanya Bele-
diyesi dur durak bilmiyor.   diyesi dur durak bilmiyor.   

Belediye bünyesinde oluşturulan Kırsal Belediye bünyesinde oluşturulan Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Yol ve Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Yol ve 
Asfalt Şefliğine bağlı ekipler bölgenin Asfalt Şefliğine bağlı ekipler bölgenin 
en ücra köşelerine kadar alt ve üst yapı en ücra köşelerine kadar alt ve üst yapı 
hizmeti götürüyor. Alanya Belediyesi. hizmeti götürüyor. Alanya Belediyesi. 
merkez ile beraber Mahmutlar, Payallar merkez ile beraber Mahmutlar, Payallar 
ve Demirtaş'ta oluşturduğu hizmet birim-ve Demirtaş'ta oluşturduğu hizmet birim-
leri ile bölgenin her köşesine eşit hizmet leri ile bölgenin her köşesine eşit hizmet 
götürme gayreti içinde. götürme gayreti içinde. 

Yerel seçimlerin ardından büyük bir ça-Yerel seçimlerin ardından büyük bir ça-
lışma performansı sergilediklerini kayde-lışma performansı sergilediklerini kayde-
den Alanya Belediye Başkanı Adem den Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, 102 mahalleyi kapsayan Murat Yücel, 102 mahalleyi kapsayan 
geniş bir alanda sıcak asfalt, drenaj,geniş bir alanda sıcak asfalt, drenaj,
yol açma ve genişletme, parke taşı,yol açma ve genişletme, parke taşı,
  

     üyükşehir Yasası'yla birlikte 3 bin 
     342 hektardan 182 bin 618 hektara 
     yükselen mücavir alanıyla 276.277 
     nüfusa hizmet veren Alanya Bele-
diyesi dur durak bilmiyor.   

Belediye bünyesinde oluşturulan Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Yol ve 
Asfalt Şefliğine bağlı ekipler bölgenin 
en ücra köşelerine kadar alt ve üst yapı 
hizmeti götürüyor. Alanya Belediyesi. 
merkez ile beraber Mahmutlar, Payallar 
ve Demirtaş'ta oluşturduğu hizmet birim-
leri ile bölgenin her köşesine eşit hizmet 
götürme gayreti içinde. 

Yerel seçimlerin ardından büyük bir ça-
lışma performansı sergilediklerini kayde-
den Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, 102 mahalleyi kapsayan 
geniş bir alanda sıcak asfalt, drenaj,
yol açma ve genişletme, parke taşı,
 

büz yerleştirme gibi üst ve alt yapı çalış-büz yerleştirme gibi üst ve alt yapı çalış-
malarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. malarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. 

Yeni Büyükşehir Yasası'yla sınırları geniş-Yeni Büyükşehir Yasası'yla sınırları geniş-
leyen Alanya Belediyesi, 4 bölgeye ayırdığı leyen Alanya Belediyesi, 4 bölgeye ayırdığı 
ilçeye eşit hizmet dağıtmak için elinden ilçeye eşit hizmet dağıtmak için elinden 
gelen çabayı sarfediyor.  4 ayrı bölgede gelen çabayı sarfediyor.  4 ayrı bölgede 
kurulan hizmet birimleri bozulan yollarda  kurulan hizmet birimleri bozulan yollarda  
asfalt, tamirat ve şarampol temizliğininasfalt, tamirat ve şarampol temizliğinin
 yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını  yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını 
da ihmal etmiyor.da ihmal etmiyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “4 bölgedeki hizmet Murat Yücel, “4 bölgedeki hizmet 
birimlerinde her bölge için ayrı birimlerinde her bölge için ayrı 
bir ekip kuruldu. Herekip kendi bir ekip kuruldu. Herekip kendi 
bölgesindeki yollarda bölgesindeki yollarda 
şarampol, menfez, te-şarampol, menfez, te-
mizlik ve tamirat işlerini mizlik ve tamirat işlerini 
ivedilikle aksatmadan ivedilikle aksatmadan 
yürütüyor.” dedi. yürütüyor.” dedi. 

büz yerleştirme gibi üst ve alt yapı çalış-
malarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. 

Yeni Büyükşehir Yasası'yla sınırları geniş-
leyen Alanya Belediyesi, 4 bölgeye ayırdığı 
ilçeye eşit hizmet dağıtmak için elinden 
gelen çabayı sarfediyor.  4 ayrı bölgede 
kurulan hizmet birimleri bozulan yollarda  
asfalt, tamirat ve şarampol temizliğinin
 yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını 
da ihmal etmiyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “4 bölgedeki hizmet 
birimlerinde her bölge için ayrı 
bir ekip kuruldu. Herekip kendi 
bölgesindeki yollarda 
şarampol, menfez, te-
mizlik ve tamirat işlerini 
ivedilikle aksatmadan 
yürütüyor.” dedi. 

4 BÖLGE 4 EKİP4 BÖLGE 4 EKİP4 BÖLGE 4 EKİP

Akçatı, Yasırali ve Oba'ya altyapı 
Alanya Belediyesi, yol açma, genişletme, 
drenaj ve menfez gibi ihtiyaçları olan kırsal 
mahallelere yatırım yapmaya devam ediyor. 
Akçatı Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan 8 
noktada yağmur suyu drenaj kanalı yapıldı. 
Öte yandan Uğrak, Yasırali mahallelerinde 
drenaj, Oba'da istinat duvarı yenilendi. 

Demirtaş'a yol ve drenaj
Alanya Belediyesi Demirtaş, İshaklı ve 
Kocaoğlanlı Mahalleleri'nde yol bakım ve 
yağmur suyu drenaj çalışmalarını gerçekleş-
tirdi. Mahalle sakinleri, taleplerinin kısa 
sürede çözüldüğünü belirterek Belediye
Başkan Yücel'e ve ekibine teşekkür ettiler. 

Konaklı'ya sıcak asfalt 
Konaklı Pamukyeri Mevkii, Seyit Kamil 
Bey Öğrenci Yurdu Yolu'nda asfaltlama 
çalışmalarından dolayı, konaklı halkı 
Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. 
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Belediye her 
 Şehirde, kırsalda,

Alanya Belediyesi, 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılında öğretime açılan Güzin –Velittin Bekrioğlu 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 
düzenleme yaptı. Eğitime verdiği hizmetlerle de 
göz dolduran belediye, okula yapılan bahçe düzen-
lemesinin yanı sıra bahçeye spor gurupları da 
yerleştirecek. Başkan Yücel, “Gelen talep ve kendi 
tespitlerimiz doğrultusunda okullarımızdaki eksiklikleri 
gidermeye çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın, 
gençlerimizin fiziki ve sosyal koşulları düzgün modern 
binalarda eğitim ve öğretim görmeleridir” dedi. 

MEZİYET KÖSEOĞLU OKULU'NA 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Kırsalda ve merkezde okullardan gelen talepleri hızlı 
bir şeklide değerlendiren Alanya Belediyesi, okullarda 
bahçe ve çevre düzenlemesinden dersliklere kadar pek 
çok alanda eğitime katkı veriyor. Belediye, gelen talep 
üzerine Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim 
Merkezi ile Demirtaş'a yeni yapılan Nihal Demirel 
Ortaokulu'nun çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. 

OBAKÖY ORTAOKULU'NA SPOR ALANLARI
Okullarda bahçe düzenlemesi ve eğitime destek 
çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, Obaköy 
İlkokulu bahçesinde de çevre düzenlemesini yaptı.  
Ayrıca okul bahçesine spor alanları kurulacak. 

Trafik rahatladı 
Alanya Belediyesi,  Damlataş Caddesi'nden 
Bostancıpınarı Caddesi'ne geçişi sağlayacak 
olan yeni kavşağı asfaltladı. Hayate Hanım 
İlköğretim Okulu yanında bulunan ve trafiğin 
aksamasına neden olan mini parkı, bölge 
esnafının talebi üzerine kaldıran Alanya 
Belediyesi,  yaptığı yeni düzenlemeyle 
Damlataş Caddesi'nden gelen araçların ters 
yöne geçiş yapmasını da engellemiş oldu. 

Hacımehmetli'ye sıcak asfalt
Alanya Belediyesi Hacımehmetli Mahallesi 
ile Sugözü Mahallesi arasındaki bağlantı 
yolunu genişleterek sıcak asfalt ile kapladı. 

Altgeçitlere çeki- düzen 
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ilçe genelinde altgeçitlere çeki-düzen vermek 
için seferberlik başlattı. D-400 Karayolu 
üzerinde bulunan tüm alt geçitler elden 
geçirilerek sezona hazırlanıyor. Deniz kumu ve 
sel suları ile gelen balçıkların temizlendiği alt 
geçitlerin güvenliği sağlandıktan sonra 
vatandaşın hizmetine açılıyor. 

Başkan Kuzey Alanya'ya el attı 
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol 
ve Asfalt Şefliği'ne bağlı ekipler, Alanya'nın 
her bölgesine eşit hizmet götürmek için çalı-
şıyor. Ekipler, Kuzey Alanya'da yama ve yol 
bakım çalışması gerçekleştirdi. Kış mevsiminde 
bozulan yollar belediye tarafından düzeltildi. 
Sugözü Mahallesi Kütürüp Mevki, Büyük 
Hasbahçe Mahallesi Mezarlık Yolu, Çatal-
havuz Sokak ve Telliler Sokak'ta bozulan 
yolların bakımı, drenaj ve yama çalışmaları 
tamamlandı. Bölge halkı ve sürücüler de 
ekiplere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Okullar göz ardı edilmiyor 
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Yoğun geçecek yaz sezonu öncesi 
belediye, Alanya genelindeki çalış-
malara hız verdi. Başkan Yücel, 
“Tatile gelecek misafirlere hayal 
ettikleri Alanya'yı yaşatmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi 

Şekerhane'ye kaldırım
Alanya Belediyesi, Şekerhane Mahallesi'nde 
kaldırımı bulunmayan sokaklara kaldırım 
yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Güzel havalar hizmete dönüşüyor 
Alanya Belediyesi güzel giden yağışsız havalarda hizmet-
lerine hız kazandırdı. Belediye, mahallelerde olduğu gibi 
merkezde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulan 
yollarda onarım, asfalt- yama çalışmaları ve parke taşı 
döşeme gibi üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Güneşli 
güzel havaları hizmete dönüştüren belediye ekipleri,
yıpranan noktalarda araçların sorunsuz geçişini 
sağlamak için belirlenen program dâhilinde 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

ALANYA SEZONA HAZIRLANIYOR 
Yazın nüfusu iki kat artan Alanya'da sezon hazırlık-
larına başlandı. Alanya Belediye Başkanı Yücel, tu-
rizm sezonu öncesi tüm hazırlıkların tamamlanacağını 
ve “Fen İşleri ekiplerimiz bir yandan alt yapı çalışma-
ları bir yandan da üst yapı çalışmalarına devam ediyor" 
dedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent mobilyaları-
nın yenilenmesi ve onarılması çalışmalarına hız kazan-
dırırken; yeşillendirme, budama ve çiçeklendirme çalış-
malarına ara vermiyor. Temizlik İşleri ekiplerimiz şehri 
bir boydan bir boya elden geçirerek alt geçitlerin temiz-
liğine kadar hazırlıklarını sürdürüyor. Tatile gelecek 
misafirlerimize hayal ettikleri Alanya'yı yaşatmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz.”dedi. 

Su baskınlarına karşı tedbir elden bırakılmadı 
Son derece sert geçen kış şartlarında Alanya Belediyesi, 
sel ve su baskınlarına karşı tedbiri elden hiç bırakmadı. 
Geçtiğimiz yıllara göre daha sert kış koşullarına maruz kalan Alanya'da olası 
sel ve su baskınlarına karşı Alanya Belediyesi tedbiri elden hiç bırakmadı. 
Vatandaşların ihbarlarını anında değerlendiren ekipler, taşan drenaj kanalları-
na, bozulan yollara anında müdahale ederek mağduriyetleri önledi. 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, “Sağanak yağmur ile drenaj ka-
nallarının taştığı yerlerde iş makinalerı ile hemen müdahale edildiğini taşması 
olası yerlerde ise önceden tedbir alındığını söyledi. Kula, şiddetli fırtınadan 
zarar gören sahillerde ise bizzat incelemelerde bulundu.
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Yücel sözünü tuttuYücel sözünü tuttu

Alanya Belediye Başkanı 

Adem Murat Yücel, 50 Metreli 

Çevre Yolu ile ilgili  yapılan çalışmaların 

son aşamaya geldiği müjdesini verdi 

A

Dim Çayı ViyadüğüKestel Kavşağı

Mahmutlar Kavşağı

Oba Kavşağı

   lanya Belediye Başkanı Adem 
    Murat Yücel'in seçim kitapçığında 
    yapacağı vaatler arasında yer alan 
     50 Metreli Çevre Yolu Projesi 
      ihalesinin önümüzdeki yıl kara-
       yolları tarafından yapılması bek-
        leniyor. Başkan Yücel, Alanya 
        trafiğine nefes aldıracak olan 
50 Metreli Çevre Yolu Projesi'ni 
hayata geçirmek için büyükşehir ve 
karayolları ile ivedilikle çalıştıklarını 
söyleyerek, Uygulama ve Nazım 
İmar Planı'nın Alanya Belediyesi 
tarafından hazırlanacağını; mülkiyet 
sorunlarının ise 18. Madde 
Uygulaması ile ortadan 
kaldırılacağını söyledi.
Başkan Yücel bölge için hayati  

önem taşıyan 50 Metreli Çevre 
Yolu ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Büyükşehir, Karayolları ve be
lediyemizin müşterek çalışması 
olan 50 Metreli Çevre Yolu ile 
ilgili çalışmalarda son aşamaya 
geldik. Karayolları ile Büyükşehir 
arasında protokol sözleşmesi ya-
pıldı. Uygulama ve Nazım İmar 
Planları bizim belediyemiz tara-
fından hazırlanarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onaylanacak. 
Mülkiyetler ile ilgili sorunlar ise 
belediye tarafından 18. Madde 
uygulaması ile çözülecek. Kara-
yolları da tarım arazileriyle ilgili 
yerlerin kamulaştırmasını yapacak. 
Diğer yerlerde kalan yollar da 

uygun hale getirilerek önümüz-
deki tüm engeller kaldırılmış 
olarak karayollarına teslim 
edilecek. Sanıyorum ihalesi 
önümüzdeki yıl karayolları 
tarafından yapılacak.”dedi.

EKONOMİYE VE TURİZME 
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAR
Alanya Ticaret Lisesi Kavşağı-
ndan başlayacak olan 50 Metreli 
Çevre Yolu, ilçe trafiğine nefes 
aldıracağı gibi Gazipaşa Hava-
alanı'na olan mesafeyi de kısal-
tacak. Yolun bölge ekonomisine 
ve turizmine de katkı sağlayacağı 
düşünülüyor. 



13

A

Turizm 
sektörünün
röntgenini çekti

Tek tip durak geliyor

Turizm sektörünün röntgenini çeken Başkan Yücel, 
öncelikli sorunlarla ilgili hazırladığı raporda 
Alanya'nın il olmasının önemine parmak bastı 

       lanya Belediye Başkanı Adem 
        Murat Yücel, geçmiş yıllarda
         turizm sektöründe yaşanan 
sorunların tespiti ve çözüm yolları 
konusunda bir rapor hazırladı. 
Mevcut sorunları tek tek kaleme 
alan Başkan Yücel, “Turizm sektö-
ründe yaşanan sorunları turizmcilerle 
işbirliği içerisinde çözeceklerini” söyledi. 

TURİZM İÇİN 
ALANYA İL OLMALIDIR
Alanya Belediye Başkanı Yücel, 
“Çevre, trafik, esnaf, acente, asayiş, 
emlak, konaklama ve eğitim, hava-
alanı, aktiviteler, turizm ve tanıtım” 
konu başlıklarını içeren raporu ile 
ilgili AHEP Üniversitesi'nde 
yapılan Turizm Koordinasyon 
Toplantısında bir sunum gerçek-
leştirdi. Yücel, sunumunda 
Alanya'nın il olmasının sorunların 
çözümünü kolaylaştıracağını söyledi.  

HANUTÇULUĞA CİDDİ 
DÜZENLEME GELİYOR 
Raporda ortaya konulan dikkat çekici 
konu başlıklarıyla ilgili Başkan Yücel, 
“Çevre konusunda arıtma sistemleri 

kaynaklı çevre ve koku kirliliğini, 
trafik konusunda park sorunu ve hava-
alanı sıkıntılarını, bisiklet yollarının 
yetersizliğini, esnaf konusunda hanut-
çuluk ve aynı ürünü satan dükkan sayı-
sının artması, yan yana olması ve taklit 
ürünlerin satılmasını, konaklama konu-
sunda şehir merkezinde 5 yıldızlı otel 
bulunmayışını ve her şey dahil sistemi 
ve düşük hizmet kalitesini sayabiliriz. 
Hanutculuk ve diğer sorunların çö-
zümü için önümüzdeki sezon önemli 
düzenlemeler getireceğiz” dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE 
SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Türkiye ve Alanya'nın daha iyi tanı-
tılması için Başkan Yücel, “Alanya 
Belediyesi olarak turizm komisyonu-
muz, Turizm ve Dış İlişkiler Ofisimiz 
bu raporda belirtilen sorunların çözü-
mü ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 
Tüm turizm sektörü temsilcileri ile 
bir araya gelip çözüm noktasında 
birlikte hareket edeceğiz. Ben bütün 
fikir ve çözüm tekliflerinize açığım. 
Hep birlikte Alanya turizmini daha 
da nasıl geliştirip, ileriye götürebil-
mek için üzerime düşeni yapmaya 
hazırım.” dedi. 

          oğun çalışma programına rağmen 
        her hafta bir taksi durağı esnafıyla 
       kahvaltı yapan Alanya Belediye 
       Başkanı Adem Murat Yücel, 
taksici esnafı ile sıkıntı ve sorunları 
konusunda fikir alış verişinde bulunma-
ya devam ediyor.

PROJE YAYGINLAŞTIRILACAK 
Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü tarafından tasarlanan, 
“Tek Tip Taksi Durağı” Projesi Hacet 
Mahallesi'nde bulunan Karagöz Taksi-
de hayata geçirildi. Modern ve estetik 
görünüme kavuşan durak, hem taksici 
esnafı hem de 
mahalle

sakinleri tarafından beğeniyle karşı-
landı. Taksici esnafının önemine 
vurgu yapan Yücel, “Taksici esnafı-
nın en önemli özelliği bulundukları 
mahallenin hem sorunları ile hem de 
güvenliği ile ilgilenmeleridir. Bu yön-
leri ile taksicilerimizin diğer esnaf 
gruplarından farklı bir yeri var. 
Kendi sorunlarını dile getirirken 
aynı anda mahallenin sıkıntılarını da 
dile getirmiş oluyorlar. İlkini Hacet 
Mahallesi'nde Karagöz Taksi'de uygu-
ladığımız modern taksi durağı proje-
mizi ilçemizde bulunan tüm duraklar-
da yaygınlaştırıp, kent dokusunda 
      estetik bir bütünlük sağlayacağız.”
                                            dedi. 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanan “Tek 
Tip Taksi Durağı” projesi Karagöz Taksi'de uygulandı. 

YBelediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
şehirdeki simitçilere yeni görüntü veriyor. 
Alanya Belediyesi simit tezgahlarına, simit-
çilere ve simitlere "hijyen ve estetik"standartı 
getirdi. Belediye ayrıca özel olarak tasarla-
nan simit tezgahlarının tanıtımını yaptı.
Alanya Belediyesi, şehir merkezinde ve 
mahallelerde faaliyet gösteren simit tezgah-
larına çeki-düzen veriyor. Simit tezgahlarına 
ve simitçilere, “hijen ve estetik” standartı 
getiren Belediye, turizm sezonu öncesi 
merkez ve mahallelerde faaliyet gösteren 
simit tezgahlarının tek tip olacağını açıkla-
yarak, sezon öncesi tezgahların bakım ve 
onarımlarının yapılması konusunda uyarı-
larda bulundu. Giydirilen simit tezgahları 
ilçede farklı bir görsellik oluşturdu. 

Simitçi 
tezgahlarına 
çeki-düzen



Doktor hastanın
ayağına gidiyor
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lanya Belediyesi Proje Koordinasyon Ofisi tarafından koordine 
edilen, ” Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyetisyen “ projesi 
devam ediyor. Projenin ikinci aşaması olan 'Beslenme 
Eğitimleri' ilk olarak engelli bireylere yönelik gerçekleştirildi.
Alanya Belediyesi Proje Koordinasyon Ofisi tarafından koordine 
edilen ” Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyetisyen “ projesinin 
ikinci aşaması olan Beslenme Eğitimleri Diyetisyen Şule Yavuz 
Demir tarafından Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde engeli 
bireyler ve ailelerine verildi. Engelli bireylere özel durumlarından 
dolayı beslenirken nelere önem vermeleri gerektiği ve nelerden 
kaçınmaları gerektiği konularında bilgilendirildi. 
Alanya Belediyesi Proje Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan 
açıklamada, ”Herkes için Sağlık, Herkes İçin Diyetisyen “ projesinin 
obez çocuklar, engelliler ve hamilelere öncelik verileceği belirtildi. 
Seminerin sonunda ihtiyacı olan kişilerin aile hekimlerinden aldıkları 
kan tahlilleriyle takibe alınmasına karar verildi.

Engelli bireylere beslenme eğitimleri 

Sosyal belediyeciliği ilke edinen Alanya Belediye Başkanı 
Yücel, yine başarılı ve sağlıklı bir hizmete daha imza attı. 
Yücel, muhtaç, engelli, yaşlı ve yatalak olan sağlık hizmeti 
almak için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki  
tüm vatandaşlar için evde tedavi hizmeti uygulaması başlattı 

          osyal sorumluluk projelerine 
          attığı imzayla örnek belediye 
          gösterilen Alanya Belediyesi, 
          şimdi de yeni kurulan Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü birimi ile 
yaşlı ve hasta, engelli  vatandaşları 
evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti 
vermeye başladı. Yeni birim mağdur 
vatandaşları da unutmadı ve her daim
yanlarınada olduklarını gösterdi.

EVLERE SAĞLIK HİZMETİ 
Alanya Belediye Meclisi kararıyla 
Belediye bünyesinde oluşturulan 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, alan 
çalışmalarına start verdi. Faaliyete yeni 
geçirilen Alanya Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü, 
mahallelerde yaşayan engelli, yaşlı ve 
yatağa bağımlı vatandaşları evlerinde 
ziyaret ederek sağlık muayenelerini 
yaptı. 

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı 
Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürü Bilal Nurgül ve Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı 
sağlık ekipleri ilk köy ziyaretlerini 
yaparak hastaların ve yaşlıların genel 
sağlık durumlarını kontrol ettiler. 

ECZA DOLABI İLE 
İLKYARDIM ÇANTASI 
Şıhlar, Yaylakonak ve Tırılar 
Mahalleleri'nde yalnız yaşayan, yaşlı ve 
yatağa bağımlı vatandaşları evlerinde 
ziyaret eden ekip, sağlık kontrollerinin 
yanı sıra yardıma muhtaç ihtiyaç 
sahiplerini de tespit etti.  
 “Benim için halk sağlığı birinci 
önceliktir” diyen Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, yerel 
yönetimin insan odaklı hizmet olduğunu 
vurguladı. Yücel sözlerine şöyle devam 
etti: “İnsan için eğitim ve sağlık temel 
haktır. Belediye imkanlarımız 
çerçevesinde yaşlı, engelli ve sağlık 
kuruluşlarına gidemeyecek 
vatandaşlarımız için evde tedavi hizmeti 
başlattık. Yeni kurulan birimimiz ile 
artık yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 
daha hızlı ve sağlıklı ulaşacağız. İlk 
çalışmamızda ekiplerimiz 3 mahallemizi 
ziyaret ederek bakıma muhtaç ve yaşlı 
hastalarımızı ziyaret ettiler. Doktorumuz 
ve sağlık personelleri tarafından gerekli 
muayeneler hastalarımızın evinde 
yapıldı. Bunun yanında her 
mahallemize ecza dolapları ve ilk 
yardım çantaları bırakıldı Bu 
uygulamamız düzenli olarak her hafta 
devam edecektir.” dedi. 
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Alanya Belediyespor'un 2 yıldır 
okullarda yapmış olduğu 
sporcu seçmeleri meyvelerini 
vermeye başladı. 
Belediyespor, okullararası 
elemeler sonucu 85 yeni 
sporcuyu da bünyesine aldı

Belediyespor'un 
önceliği altyapı

      lanya Belediyespor yıllardır bayan 
       basketboluna yaptığı yatırımlarla 
        Alanya'yı ülke çapında başarıyla 
         temsil etti. Daha önceki yıllarda 
          bayanlar basketbol 1. ligi tecrü-
besi yaşayan takım, 2.ligin tecrübeli 
takımı oldu. Son olarak bu sezon 
Türkiye Kadınlar Basketbol 2. liginde 
ilçeyi temsil eden Alanya Belediyespor 
Kulübü Bayan Basketbol Takımı, bek-
lenen başarının üstüne çıkarak tüm 
bayan basketbol camiasının takdirini 
kazandı. Aynı genç kız basketbolcular, 
Antalya Genç Kızlar Yerel Ligi'ne 
namalup devam ederek şampiyonluk 
yolunda ilerlemekte. 

A

ALTYAPIYA 85 YENİ SPORCU 
Alanya Belediyespor, Alanya genelinde 500 
öğrenci arasında yaptığı testler sonucunda 
2000-2006 doğumlu 85 yeni öğrenciyi 
bünyesine aldı. 2000-2002 doğumlu 25 spor-
cudan oluşan yıldız-küçük kız takımı haftada 
3 gün, 2003-2004 doğumlu 30 sporcudan 
oluşan minik kız takımı haftada 2 gün, 2005-
2006 doğumlu 30 sporcudan oluşan mini 
minik kız basketbol takımı haftada 2 gün olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca altyapı 
antrenörleri haftada bir gün hep birlikte katı-
lımlarıyla oyuncuların gelişimleri için bireysel 
antrenmanlar gerçekleştirmekte.

ERKEN: ALTYAPI ÖNCELİĞİMİZ 

Altyapıya verdikleri önemle bir kaç yıl içinde 
Türkiye'de altyapı bayan basketbol takımıyla güzel 
başarılara imza atma hedefinde olup başarılarının 
devamlı olması için tüm ekip olarak sıkı bir çalışma 
içersinde bulunduklarını söyleyen Alanya Beledi-
yespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, “Kulü-
bümüz bünyesine yeni sporcular kazandırarak yeni 
başarılara imza atmak için çalışıyoruz.” dedi. 

Masterler Yüzme Şampiyonası
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya Bele-
diyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen "Masterlar Yüzme 
Şampiyonası" Şubat ayında Alanya Belediyesi Olimpik 
Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Büyük çekişmelere sahne 
olan yarışmaya, bayan - erkek sırtüstü, kurbağalama, 
serbest, kelebek, karışık bayrak kategorilerinde 
34 Kulüpten 300'e yakın sporcu katıldı. 

Sezon Yol Bisikleti ile açıldı 
2015 yılı içerisinde 80'e yakın ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Alanya'da 
sezon Yol Bisikleti Yarışları ile başladı. Büyük Erkekler, 
Master Erkekler, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler A, 
Yıldız Erkekler B, Büyük Bayan, Yıldız ve Genç 
Bayanlar olmak üzere 9 kateğoride yapılan yarışlara 
450 sporcu katıldı. 

Kıran kırana müsabaka 
Taekwondo Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği 
ile düzenlenen Aybars Kılıçhan Büyükler Aybars Kılıçhan 
Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 1550 sporcu 
katıldı. 56 kilo bayanlarda Ayşe Beyza Yıldız birinci, 
Songül İlk ikinci ve Çiğdem Demirci üçüncü oldu. 63 kilo 
erkeklerde ise Ömer Ramazan Evez birinci, Umut Bildik 
ikinci ve Mehmet Öztürk üçüncü oldu. 
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Çözüm İçin

ara yeter!
444 82 07'yi

Alanya Belediyesi'nin şeffaf ve çözüm 

odaklı belediyecilik anlayışının adımı 

olarak hayata geçirilen Çözüm Masası, 

Alanya hayatına büyük kolaylık sağlıyor

                eni mahallelerin bağlanmasıyla birlikte 
               sınırları genişleyen Alanya Belediyesi, 
              daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vere-
             bilmek için Çözüm Masasını hayata 
           geçirdi. Yapılan görkemli ve geniş katılımlı 
           açılışla hizmet binası içerisinde hayata 
           geçirilen Çözüm Masası'na vatandaşlar, 
444 82 07 nolu çağrı merkezinden ulaşabiliyorlar.

İLK GÖRÜŞME YÜCEL'DEN
İlk görüşmeyi, Çözüm Masası açılış törenine 
yoğun mesaisi nedeniyle katılamayan Alanya 
Eski Kaymakamı Hasan Tanrıseven ile 
Belediye Başkanı Yücel yaptı.

BİR TELEFONLA 
SORUN ÇÖZÜLÜYOR
Halkla birebir diyalog kuran 
uzman ekipler, ilçenin sorun-
larını ilgili birimlere taşıyarak 
çözüme katkı sağlıyor. Her gün 
onlarca vatandaşın başvuru 
yaptığı Çözüm Masası, bizzat gelen 
vatandaşları da ağırlayarak onların 
sorunlarının çözümünde büyük rol oynuyor.

İSTEK VE TALEPLER
Çözüm Masası, vatandaşların ilçe hakkındaki 
istek ve şikayetlerini de dinleyerek bu talepleri 
yetkililere iletiyor. 7/24 açık olan Şu ana kadar 
yüzlerce başvuru yapılan farklı fikir ve önerilerin 
sunulduğu Çözüm Masası, güler yüz ve insan 
odaklı hizmet anlayışıyla Alanya'ya önemli bir 
farkındalık kazandırdı.

İŞİTME ENGELLİLER UNUTULMADI
 “Engelsiz Kent Alanya” sloganı adı altında 
yapılan çalışmalara yakışır şekilde işitme engelli 
vatandaşlar için de engeller kaldırıldı. Çözüm 
Masası 444 82 07 numaralı hattı, SMS hizmeti 
ile işitme engelli vatandaşlarımızın her türlü 
şikayet ve talebi için gerekli çalışmayı yürütüyor.

GEZİCİ EKİP MAHALLELERDE 
HİZMET VERECEK
Çözüm Masası'nın gezici ekipleri, periyodik 
olarak mahallelerde inceleme ve araştırma 
yaparak, muhtarlarla koordineli bir şekilde ev 
ziyaretleri ve mahalle toplantılarına katılarak 
sorun ve şikayetleri çözüm masasına taşıyacak. 

SOSYAL MEDYA TAKİP EDİLECEK
www.alanya.bel.tr web sitesi üzerinden 
         vatandaşlar, form doldurarak istek,
                öneri ve şikayetlerini Çözüm 
                    Merkezi'ne ulaştırabileceklerdir. 
                       Çözüm Masası ayrıca belediye 

ve şahsa ait twitter ve face
 book sayfaları üzerinden 
 gelen istek, talep ve şikayet-
 lerin de takibini yapacak. 
 Vatandaşlar Çözüm Masasına 

      iletebilecekler. Halk, çağın getir-
diği tüm elektronik ve sosyal ağlarla, 

    elektronik posta ve mobil uygu-
 lamaları ile de rahatça sorunlarını 

           tüm imkan ve seçenekleri kullanarak bele-
diyeye ulaşabilecek, belediyede aynı şekilde onların 
sorunlarına çare bulup geri dönüşüm sağlayacak.

BAŞKAN ADEM MURAT YÜCEL
“Herkesin derdi bizim derdimiz” diyen Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Bele-
diyesi olarak insan odaklıyız, çözümden 
yanayız. Genişleyen sınırlarımızla 
daha büyük bir alana hizmet 
edebilmenin gayretindeyiz. 
Alanya sınırları içinde yaşayan 
her insanın, her bireyin, her 
ferdin derdi bizim derdimiz, 
sorunu bizim sorunumuzdur. 
Biz, Akdeniz'in en güzel coğ-
rafyasında yaşayan her insanın 
sıkıntısını bilmek ve ona çözüm 
üretmek derdindeyiz” dedi.

İstek, öneri ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.




