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     lanya halkı, Türk Bayrakları ve 
      meşalelerle Alanya Belediyesi ve
       Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 
Fener Alayı'na katılarak 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı 

15'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve

Sanat Festivali, yörük geleneklerine uygun  hayır 

dualarıyla başladı ve kültür şovuna dönüştü

Geleneklerimiz Ramazan 
Meydanında Canlandırıldı
Geçen yıl başlatılan  “Ramazan Meydanından Esintiler” bu yıl tekrar düzenlendi

U

TİYATRO ŞENLİĞİ ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERDİ
              lanya Belediyesi tarafından 
              27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri 
               arasında, 3.sü düzenlenen 
                Liselerarası Tiyatro Şenliği, 
                Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
                 ödül töreni ile sona erdi. 
Şenliğine katılan öğrencileri 
tebrik eden Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, ''Alanya Belediyesi 
olarak bu yıl 3. sünü düzenlediğimiz 
Liselerarası Tiyatro Şenliği'nin ödül 
töreninde sizlerle olmaktan gurur 
duyuyorum. Belediye olarak sosyal 
projelerimizi arttırarak devam edeceğiz. 
    

Bizlerin esas amacı öğrencilerimize iyi bir 
gelecek hazırlamak; çalışmalarımızı bu 
doğrultuda sürdürüyoruz. Bu projelerimizi 
de Alanya Kaymakamlığımız ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa 
gerçekleştiriyoruz.”dedi. 
    Konuşmasında kamu kuruluşları ile el 
birliği ile çalışmaya devam edeceklerini 
belirten Alanya Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven, ''Alanya Belediyesi tarafından 
düzenlenen tiyatro şenliklerini izleme 
fırsatım oldu. Başta Belediye başkanımızı ve 
emeği geçen, öğretmenlerimizi ve 
öğrencilerimizi tebrik ederim.'' dedi.

"0RDA BİR KÖY VAR UZAKTA" 
RESİM SERGİSİ AÇILDI...
  'Alanya Belediyespor Çocuk 
Tiyatrosu” projeleri kapsamında ve 
Tiyatro Müdürlüğü'nün desteğiyle 
“Orda Bir Köy Var Uzakta” temalı 
programın resim sergisi Alanya 
Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıldı.
 Yazar ve yönetmen Nilbanu Engindeniz 
tarafından sürdürülen çalışmada mahalle 
okullarında öğrencilere drama çalışması 
düzenlendi. Mahalle okullarında 
düzenlenen bu etkinliklerin yer aldığı 

serginin açılışını Alanya Kaymakamı 
Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyn Er birlikte yaptılar.

MEYDANI GEZENLER ŞERBET VE 
FISTIKLI LİMONATAYLA SERİNLEDİ
    Etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlar ve çocuklar, 
meydanda kurulacak Ramazan lezzetleri stantlarından çay, 
kahve, şerbet, fıstıklı Alanya limonatası, pamuk şeker, 
patlamış mısır, dondurma, Osmanlı macunu ve tatlı 
çeşitleriyle Ramazan'ın keyfini çıkardı.

            nutulmaya yüz tutmuş bazı toplumsal 
            değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması 
            için bir çok sosyal projenin altına imza atan 
            Alanya Belediyesi, geçen yıl başlattığı ve 
            büyük beğeni alan Ramazan Meydanı 
           etkinliklerine bu yıl da devam etti.
    Bir ay boyunca birbirinden güzel etkinliklerin 
sergilendiği  meydanda, ilk etkinlik iftardan önce 
Ramazan sohbetleri ve Kuran-ı Kerim dinletileri ile 
başladı. İftardan sonra ise Alanya Belediyesi 
Mehter Takımı meydanı dolduran vatandaşlara 
konser verdi.  

ALANYA'DA RAMAZAN, KÜLTÜR 
VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE 
RENKLENDİ
   İskele liman bölgesinde kurulan Ramazan 
Meydan'ında bir ay  boyunca Ramazan kültürüne 
yakışan  bir çok etkinlik sergilendi. İftar sonrası 
21.15'te başlayan etkinlikler arasında sohbet, 
Kuranı Kerim ve ilahi dinletileri, geleneksel el 
sanatları köşesi, Mehter Takımı konseri, Fasıl 
Dinletisi, Karagöz&Meddah, Paytak Show ve 
Sokak Tiyatrosu tarafından Orta Oyunu sergilendi.

YENİ ARAÇLAR 
DUA TÖRENİ İLE 
HİZMETE SUNULDU 
Alanya Belediyesi tarafından, bir 
yıl içinde alınan 58 adet yeni iş 
makinası ve araçlar, düzenlenen
dua töreni ile Alanya halkının 
hizmetine sunuldu 13'de

HİZMETLERİMİZ HER YERDE

8'de

Seçildiği günden beri devam ettirdiği mahalle gezile-

        rini doğuda sürdüren Başkan Yücel, iki hafta 

            içerisinde onbeş mahalleyi dolaştı. İshaklı, 

             Seki, İspatlı, Aliefendi, Kocaoğlanlı, Şıhlar 

            ve Yaylakonak. Dim Bölgesinde ise; Bucak,

    Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Alacami,  
 Taşbaşı ve Öteköy  mahallelerini ziyaret etti.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hıdırellez 
Şenlikleri'nde dilek taşına “82 ALANYA” yazarak denize attı.

BAŞKAN İL OLMAYI DİLEDİ

ALANYA BELEDİYESİ RAMAZAN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 

ERZAK, İFTAR YEMEĞİ VE KIYAFET YARDIMI YAPIYOR

25 YIL HİZMET EDECEK
Alanya Belediyesi'nin yeni aldığı son teknoloji Sıcak Asfalt Makinesi (finisher) Alanya'ya 

19 MAYIS FENER ALAYI VE 
KONSERLE KUTLANDI

            lanya halkı, Türk Bayrakları ve meşale-
             lerle Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi 
              işbirliğinde düzenlenen Fener Alayı'na 
               katılarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
                Bayramı'nı coşkuyla kutladı Alanya 
                 Belediyesi ve Kent Konseyi işbirli-
ğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına 
katılan Alanya halkı, Türk Bayrakları ve meşa-
lelerle Anıt önünden İskele'ye kadar yürüdü. 
Fener Alayı, saat 19:30'u gösterdiğinde, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kent 
Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ın meşaleyi 
yakmasıyla başladı. 
    Anıt önünde Türk bayraklarıyla toplanan 7den 

70 e coşkulu kalabalık neşe içinde  marşlar 
söyleyerek İskele Meydanı'na yürüdü.  

"GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ SİZSİNİZ"
İskelede düzenlenen etkinlikte konuşan Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; ''Genç-
lik ve Spor Bayramı kutlama töreninde meşale-
lerimizi yakarak halkımızla birlikte coşkuyla 
yürüdük. 7'den 70'e herkes bizimle fener ala-
yındaydı. Çocuklarımıza ve gençlerimize milli-
manevi değerlerimizi unutturmayacağız. Sevgili 
Gençler, farklılıklarımızı zenginlik görüp; bir 
olalım, iri olalım, diri olalım. Geleceğin 
Türkiye'si sizsiniz.'' dedi. 

       htiyaç sahiplerine yönelik yapılacak sosyal 
       yardımlar konusunda her türlü altyapıya 
       sahip olan Belediye, 6 ay önce kurduğu 
       Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla 
       Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda 
       paketi, giyecek ve iftar yemekleri veriyor.
       6 bin aileye erzak paketi ulaştıran Alanya 
Belediyesi, Eşgilik Düğün Salonu'nda da her 
gün 1500 kişiye ücretsiz sıcak iftar yemeği 
veriyor. Belediye aynı zamanda hasta, engelli ve 
yatağa bağımlı ihtiyaç sahipleri için de evlere 
yemek servisi yapıyor.

6 BİN AİLEYE RAMAZAN PAKETİ 
DAĞITILIYOR
TUİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında 
yaşayan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce 
içinde bulunduğu yaşam koşulları 
değerlendirildikten sonra yardıma muhtaç 
olduğu belirlenen ailelere, erzak paketi 
dağıtıldı. İçinde temel gıda maddelerinin yer 
aldığı ramazan paketleri büyük bir özen ile 
Ramazan süresince belirli periyotlarla yeni 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam edecek. 

EŞGİLİK'TE HERGÜN 1500 KİŞİYE İFTAR 
Alanya Belediyesi geleneksel hale getirdiği halka açık 
iftar yemeklerini bu yıl da devam ettiriyor. Ramazan 
ayında her gün Eşgilik Düğün Salonu'nda ihtiyaç sahibi 
yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar veriyor. 

GÖNÜL PINARINDAN KIYAFET YARDIMI
Vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gönül Pınarı'ndan da 
ücretsiz kıyafet temin edebiliyor. İhtiyaç sahipleri 
Ramazan Bayramı öncesinde Gönül Pınarı'ndan, 
bayramlıklarını alabilecekler. 

YARDIMLAR YERİNİ BULDU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Ramazan ayında yapılacak yardımlar konusunda çok 
titiz davrandıklarını ve yardımları gerçek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Yücel, 
“Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ayı. Bu ay içinde 
belediyemiz sosyal yardımlara daha çok ağırlık veriyor. 
Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlar ile dar gelirli 
ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve 
yüzlerini güldürmek istedik. Bütçemiz ve gücümüzün 
yettiği ölçüde yardımlarımız devam edecek.” dedi.

YÜCEL, YUMURTA YARIŞINA KATILDI
Yeşillik alanlarda, su kenarlarında, türbe ya da 
yatır yanında yapılan Hıdırellez kutlamaları, 
Alanya'da da Belediye Binası arkasındaki 
deniz kenarında yapıldı.
    Şenlikte, kına köşesinden dilek ağacına 
varıncaya kadar Hızırellez ruhuna uygun her 
şey ortaya              kondu. Müzik grupları-
                                        nın eğlenceli 

şarkılarına eşlik eden, çiçek stantları, taş 
boyama stantları, dilek ağacına kilit asma, 
çadır süsleme, çocuk oyun alanları, mangalda 
köfte sucuk, çay, Türk kahvesi, fotoğraf köşesi, 
deniz feneri, kumsalda ateşten atlama gibi bir 
çok  etkinliğe katılan vatandaşlar, geç saatlere 
kadar eğlendiler.
    Dileklerin dilendiği, kilitlerin bağlandığı 
alanda Başkan Yücel, çocukların oyuna eşlik 
ederek yumurta taşıma ve sandalye kapmaca 
oyununa katıldı.

    Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen Hıdırellez  Şenliklerine, 
vatandaşlarla birlikte katılan Belediye Başkanı 
Yücel, Alanya'nın il olmasını diledi. Yücel,  
dilek taşına Alanya'nın il kodu 82 rakamını 
yazarak denize attı.
    Türk dünyasında mevsimlik bayram olarak 
kutlanan, yaz mevsiminin de müjdecisi 
Hıdırellez,  Belediye arkasındaki etkinliklerle 
ilk kez vatandaşlarla buluştu.
   Türkler arasında şansın, bereketin, 
bolluğun ve şifanın sembolü olan Hızır'ın,
yaşam suyunu (ab-ı hayat) içerek, 
insanlar arasında dolaşıp, bolluk 
ve sağlık dağıttığına inanılır
  

             en İşleri Müdürlüğü tarafından 

             kullanılacak finisher, okunan dua 

             ve kesilen kurbanın ardından 

asfaltlama çalışmalarına başladı. 

Finisheri ilk kullanan Başkan Yücel, 

yaklaşık 500 metrelik yolu yeni makineyi 

kullanarak asfaltladı. Başkan Yücel, ''25 

yıl Alanya'mıza hizmet edebilecek bir 

sisteme ve donanıma sahip olan bu 

makineyi belediyemizin araç filosuna 

kazandırmaktan mutluyuz. Bölgemize 

hayırlı olsun'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde belediye hizmet ağını 

güçlendirmek için araç filosunu yenileyen 

Alanya Belediyesi, yeni aldığı son 

teknoloji finisher ile de iş makinesi filosunu 

güçlendirdi. Donanım ve sistem olarak bir 

çok yeniliği bir arada taşıyan finisher 

yaklaşık 950 bin TL.'ye mal oldu. 

UZUN YILLAR ALANYA'YA 

HİZMET EDECEK GÜCE ve 

DONANIMA SAHİP
Dua töreninin ardından finisheri test eden 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 

Yücel, bir süre yeni makineyi kullandı. 

Finisher ile artık daha hızlı ve kaliteli sıcak 

asfalt dökeceklerini belirten Alanya 

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 

''Daha fazla üretim ve daha fazla hizmet 

için çalışıyoruz. Asfaltlama da kullanılan 

araç filomuzu bu makina ile daha da 

güçlendirdik. Bugün Alanya'mızın 

hizmetine sunduğumuz bu makine en az 

25 yıl belediyemize hizmet edecek güce ve 

ömre sahip. Alanya'mıza hayırlı, uğurlu 

olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu
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ALANYA'DA FESTİVAL RÜZGARI ESTİ 
   Yörük geleneklerine uygun  hayır ve bereket dualarıyla düzenlenen 
15. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kültür show'a 
dönüştü.  Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri ve 
vatandaşların yoğun katılımı ile yapılan festivalin kortej yürüyüşünde 
yörük göçü ve ehte  takımı büyük beğeni topladı.m r
    Yörük Göçü'nün temsili olarak canlandırıldığı kortej yürüyüşünde 
yeni kurulan Alanya Belediyesi'nin ehter Takımı da yer aldı. M
Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan ve çoğu zaman alkışlarla 
desteklenen yürüyüşte, kardeş şehirlerden gelen heyetler, animasyon 
grupları, sivil toplum örgütleri, okulların folklor grupları da katılarak 
renkli görüntüler oluşturdu.

“FESTİVALİMİZ TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK”
    İskele Rıhtım bölgesinde yapılan açılış konuşmasında  vatandaşlara 
seslenen Belediye Başkanı Yücel, festivalin Alanya'nın tanıtımına 
katkı sağlayacağını söyledi. 
    Yücel, “Bu yıl festivalimizin 15.sini gerçekleştirmenin gururunu 
yaşıyoruz. Alanya Belediyesi olarak festivalimizi hazırlarken, en 
büyük hedefimiz, Alanya'mızın tanıtımına katkı sağlamak ve yöresel 
ürünlerimize değer katmaktır. 15. yaşını kutladığımız festivalimiz 
Alanya'nın festivalidir. Alanya'da yaşayan herkesin festivalidir” dedi.

KÜLTÜR VE SANAT STANTLARI GÖZ KAMAŞTIRDI
    Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivallerinin olmazsa 
olmazı, bir birinden çekici yemek, kültür ve sanat stantları ziyaret-
çilerin gözünü kamaştırdı.
    Unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerin, Alanya ipeğiyle yapılan 
dokuma ve süs eşyalarının teşhir edildiği stantlar,  adeta bir birleriyle 
yarıştı. Yiyecek ve içecek stantlarında gözleme, pişi, gülüklü çorba, 
pilav çeşitleri, sarmalar, dolmalar, Alanya limonatası, şerbetler, yöre-
sel ürünlerden yapılan reçeller, muzlu dondurmalar, muzlu waffle, 
muzlu süt, muzlu çubuk gibi envai çeşit ürün vatandaşlarla buluştu.

“SİMGELERLE SELÇUKLU” SERGİSİ
Yaklaşık 100; kültür, sanat, yemek ve sergi stantlarının açıldığı festivalde, 
muz lifi standı, sanat köşeleri, takı sergileri, siyah-beyaz Alanya resimle-
rinin yanı sıra en dikkat çekici sergilerden biri de “Simgelerle Selçuklu” 
sergisiydi. Sergide, Selçuklu Devletinin hakimiyeti döneminde 
kullandığı devlet armaları, kilim motifleri, mezar taşları, hayat ağaç-
ları ve Selçuklu Otağı yerli ve yabancı misafirlerin ilgisine sunuldu.

ANİMASYON EKİPLERİ VE 
YEREL SANATÇILAR DA GÖSTERİ YAPTI
     15. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında 
düzenlenen Şelale Meydanı Etkinlikleri'nde yerel sanatçılar ve 
animasyon grupları da gösteri yaptı. Etkinliklerde; ritim şovları, dans 
gösterileri, halk dansları gösterileri, sihirbazlık gösterileri, Gürcistan ve 
Litvanya yöresel gösterileri ve çeşitli şovlar gerçekleştirildi.

ALANYA, 3 GÜNDE 3 ÜNLÜ DEVİ AĞIRLADI
     15. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde 
ilk halk konserini veren Türk pop kraliçesi Hande Yener, Alanya'yı 
salladı. Bir çok müzik ödülünün  sahibi, piyano, keman, ney ve davul 
gibi enstrümanları da çalabilen ünlü şarkıcı Murat Boz, sahne aldığı 
festivalin ikinci gecesi şarkılarıyla hayranlarından büyük beğeni aldı.
    Festivalin kapanışını gerçekleştiren  Altın Kelebek ve Türkiye 
Video Müzik Ödülünün sahibi Funda Arar ise performansıyla hayran-
larını büyüledi. Arar, Alanyalılara unutulmaz bir festival finali yaşattı. 
Sanatçıların şarkılarına on binlerce hayranları eşlik etti. Halka açık ve 
ücretsiz düzenlenen konserlere havai fişek gösterileri renk kattı.

BAŞKAN YÜCEL'DEN TEŞEKKÜR
     Festivalin bu yıl 15.sini düzenlemenin gurunu yaşadıklarını belirten 
Başkan Yücel, “Alanya'nın tanıtımı ve yöresel değerlerimizin gelecek 
nesillere aktarılmasının  hedeflendiği festivale  destek veren sanatçıla-
rımıza, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim. “Festival Demek  
Alanya Demek” sloganıyla yola çıktığımız Uluslararası Turizm ve 
Sanat Festivali'ne, 10 ülkeden 70'in üzerinde üst düzey delegasyon 
katıldı. Misafirlerimize bu vesileyle şehrimizin tarihi ve kültürel değer-
lerini tanıttık. Bu güzel organizasyonda bizimle birlikte olan, bize des-
tek veren herkese teşekkür ederim. Bir dahaki festivalde buluşmak 
üzere mutlu olun, mutlu kalın” dedi.



KARDEŞ ŞEHİRLERDEN TAM NOT
    Alanya Turizm ve Sanat Festivali'ne katılan, kardeş şehir belediye başkanları 
ve meclis üyelerinden festival tam not aldı. Festivale, Polonya-Wodzislaw Slaski, 
Almanya-Gladbeck, Letonya-Talsi, Litvanya-Trakai, Litvanya-Silute, 
Litvanya-Karaim Türkleri "Birlik"halk dansları grubu, Rusya-Murmansk, Rusya-
Zelenegorsk ve Rusya-Dergaci'den 70'in üzerinde üst düzey katılım oldu. Başkan 
Yücel'in, onurlarına düzenlediği akşam yemeği ve Türk Gecesi'nde konuşan 
kardeş şehir belediye başkanları, kendi şehirlerinde de her yıl festivaller düzenle-
diklerini ancak Alanya'nınki kadar kapsamlı ve çeşitli olmadığını belirttiler. 
Konuk başkanlar Başkan Yücel'i ve emeği geçenleri tebrik ettiler.
 

MUZ LİFİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
    Alanya muzunun kullanılmayan bölümlerinden elde edilen liften hediyelik eşya 
ve tekstil sektöründe kullanılan ipi üreten Alanya Belediyesi, 15. Uluslararası 
Turizm ve Sanat Festivali'nde muz lifinden belediye atölyesinde üretilen  tekstil 
ürünlerini ve hediyelik eşyaları sergileyerek tanıtımını yaptı. Festivalin temasını da 
oluşturan  “Alanya Muzu”  ve  “Muz Lifi Projesi” ürünleri  festivalin kültür ve 
sanat stantlarında hazırlanan özel bölümde sergilendi. 

LİFİN İPLİĞE DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMALI GÖSTERİLDİ
    Muz lifinin elde edilme biçimi ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterilirken, 
muz lifinin iplik oluncaya kadar geçirdiği aşamalar; makine yardımıyla muz lifinin 
çıkarılması, lifin kurumaya bırakılması, boyama, liflerin bükülerek iplik haline 
getirilmesi, bükülen ipliklerden dokuma yapılması gibi aşamalar stantta ziyaret-
çilerin ilgisine sunuldu. Tosmur  Belediye Hizmet Binası'nda muz gövdesinden 
lif elde etmek için açılan atölye hakkında da bilgiler verildi.

ALANYA KUŞAĞI VE TİŞÖRT DİKKAT ÇEKTİ
     Geleneksel Alanya Kuşağı da ilk kez çözgü ipliği ipek, atkı ipliği muz lifi 
olarak dokundu. İpek ve muz lifi karışımından dokunan sehpa ve masa örtüleri ve 
çözgü ipliği pamuk, atkı ipliği muz lifinden elde edilen iplikle dokunan dokuma 
kilim ve bu dokumadan yapılan çantalar sergilenen eserler arasındaydı.

   Muz lifi ve polyester karışımıyla dokunan kumaştan üretilen tişört ziyaretçilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı. Yüzde yirmi muz lifi ve yüzde seksen oranında polyesterden üretilen 
tişört, bir ilk olması nedeniyle standın beğeni gören en önemli parçalarından birisi oldu.

ÜRETİLEN HEDİYELİK EŞYALAR ÇOK İLGİ ÇEKTİ
     Muz lifi ve muz ipinden broş, kolye, biblo bebekler, nazar ağaçları, magnet, 
şapka ve vazo çiçekleri, muz yaprağından tablolar, muz yaprağının sapından 
çantalar ve sepetler, duvar ve kapı süsleri ayrıca çeşitli hediyelik eşyalar sergilendi.

MUZ LİFİ KURSU AÇILIYOR
    Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek   
“Muz Lifi “ kursu için 47 kursiyer talepte bulundu ve ön kayıtlar yapıldı. En kısa 
zamanda belediyenin atölyesinde muz lifinden hediyelik eşya kursuna başlanacak.

YILLARDIR BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİM
14 yıldır Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nde düzenlenen 
konserlerin sunuculuğunu yapan Sarı Şeker adıyla bilinen 
Sema Eryiğit Emek, 3 gün boyunca ilk kez bu kadar kalabalık 
gördüğünü söyledi. Konserlerin hınca hınç dolu olduğunu 
kaydeden ünlü sunucu, “14 yıldır ilk defa bu kadar kalabalık ve 
coşkulu seyirci görüyorum” dedi.

SARI ŞEKER 
SEMA ERYİĞİT

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 15. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat 
Festivali'nde, ilk kez yeni bir projesinin de müjdesini verdi. Sanatçılar Hande Yener, 
Murat Boz ve Funda Arar'a festivale desteklerinden dolayı teşekkür eden Yücel, iki yıl 
içinde Alanya'ya Türkiye'nin en büyük konser alanını yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN ADEM 
MURAT YÜCEL

"ALANYA'YA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KONSER ALANINI YAPACAĞIZ”

TÜRK KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER SUNULDUTÜRK KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER SUNULDUTÜRK KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER SUNULDU
Festivale katılan kardeş şehir heyetleri için Başkan Yücel'in ev 
sahipliğinde Türk Gecesi düzenlendi. Yabancı konuklara Türk 
yemekleri, Türk sosyal hayatı ve geleneksel eğlence kültüründen 
örnekler sunuldu. Folklör ekipleri misafirler için değişik yörelere 
ait oyunlar sergilerken, misafirlere yöresel yemekler sunuldu,  
Türk geleneğine uygun mevlit ve nişan törenlerinde dağıtılan  
bisküvi arası lokum ikram edildi.
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 Seçildiği günden beri devam ettirdiği mahalle 

   gezilerini doğuda sürdüren Başkan Yücel, 

  iki hafta içerisinde onbeş mahalleyi dolaştı. 

Başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte,

İshaklı, Seki, İspatlı, Aliefendi, Kocaoğlanlı, 

Şıhlar ve Yaylakonak. Dim Bölgesinde ise;  Kuzyaka, 

Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Bucak, Alacami, Taşbaşı ve 

   Öteköy  mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşla-

  rın yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Yücel, mahallelinin sorunlarını 

dinleyip, belediyenin çalışmaları ve hizmetleri ile ilgili bilgi verdi

“MAHALLELERİMİZE ÖNEM VERİYORU ”Z
   Yetki alanlarımızda ki eksikleri tespit ederek öncelik sırasına göre yapmaya de-
vam ettiklerini söyleyen Başkan Yücel “Kırsal mahallelerimizde ve yaylalarımızda 
camilerin tamir bakım işleri, yol düzenleme, ulaşımı güçlükle sağlanan yollarda 
beton kaplama, drenaj, mahalle içi yolların asfaltlanmasından eğitim ve sağlık 
alanlarına kadar önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“3 AYRI ASFALT ŞANTİYESİ ve YAYLALARA ÖZEL EKİP”
   Geçen bir yılda personel, araç ve kadro olarak çok güçlü bir konuma geldiklerini 
belirten Başkan Yücel, “Bu yıl araç ve ekip olarak daha güçlüyüz. Tüm sorunla-
rınızı aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturacağız. Yaz sezonunda 3 ayrı asfalt 
şantiyesi ile 3 ayrı bölgede hizmet vereceğiz. Yaylalar için de ayrı bir şantiye 
kuracağız.” Şeklinde konuştu.

“EĞİTİME 3 MİLYON 800 BİN TL KATKI YAPTIK”
   Mahalle gezilerinde eğitime öncelik verdiklerini belirten Başkan Yücel, 
22 okulda çevre düzenlemesi yapıldığını, okulların fiziki yapısını iyileştirmek 
için bir yılda 3 milyon 800 bin TL yatırım yaptıklarını söyledi. 

 “SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÇOK İLERİ NOKTADAYIZ”
   Tüm mahalle gezilerinde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin tespit edilme-
sini sağlayan Başkan Yücel, “İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşı-
lanması için belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü kurduk. Müdür-
lüğümüz bu güne kadar 1500 öğrenciye burs vererek, ihtiyaç sahiplerine katkı 
sağladı. Bu konuda sizlerin önerileri doğrultusunda yardım etmeye hazırız”dedi.

“HER NOKTAYA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”
    Her mahallede vatandaşlarla yakından ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Yücel, 
“Alara'dan Gazipaşa sınırına kadar yaylalarımız da dahil olmak üzere tüm bölgeye 
hakimiz. Yetki alanlarımızda her noktaya hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi. 

“YAYLALAR İÇİN SARIMUT'TA ŞANTİYE KURDUK”
   Biri sıcak asfalt, ikisi satıh kaplama ekibi olmak üzere üç ayrı asfalt ekibi kurdukla-
rını belirten Başkan Yücel, aynı anda 3 ayrı noktada asfalt yapılabildiğini söyledi. 
Yücel, “Yaylalarımıza daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına Sarımut'a da 
25 kişilik ekip ve iş makinelerinden oluşan bir şantiye kurduk. Çünkü her mahalle-
mizin  2 yada 3 yaylası var. Sizlerin yayla kültürüne verdiğiniz önem 
doğrultusunda, taleplerinizi en hızlı şeklide yerine getirmeye hazırız” dedi.

“YALÇI MAHALLESİ'NDE DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ”
   Mahalle gezileri kapsamında ziyaret ettiği Yalçı Mahallesi'nde Başkan Yücel'e, 
Yalçı Muhtarı İbrahim Giritoğlu ve azası tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 
Muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Yücel, “En anlamlı doğum 
günü sürprizim oldu. Sizlerin arasında olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZÜP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”
    Mahalle gezilerinin amacına ulaştığını belirten Başkan Yücel, “Mahalle 
gezilerimizin amacı, merkezle kırsalı bir bütün olarak hizmetlerden yararlandırmak 
ve belediyemizde yeni kurulan müdürlükler ile halkımızın tanışmasını sağlamaktı. 
Bu amacın gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 
merkez ve kırsal Mahalleler ile yaylalarda üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Sathi kaplama, asfalt yama ve sıcak asfalt serme işlerine aralıksız 
devam eden Alanya Belediyesi, asfalt serme imkanı olmayan mahalle aralarına 
da beton yol yapıyor. Gümüşkavak Mahallesi'nde vatandaşların talepleri 
doğrultusunda beton yol çalışması yapan ekipler, Uzunöz Mahallesi'nde 
çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle engelli bireylerin ulaşımda zorluk yaşadığı 
yollarda yapılan beton yol önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

ALANYA BELEDİYESİ
2015 ASFALT SEZONUNA HAZIR

KALİFİYE ELEMANLARLA ETKİN VE KESİNTİSİZ HİZMET
   Fen İşleri Müdürlüğü, Yol ve Asfalt Şefliği bünyesinde, Araç 
parkının güçlendirilmesiyle kalifiye elemanlar ver ekiplerin daha 
etkin hale getirildiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, asfalt sezonuna girmeden asfalt şantiyesinde bir 
dizi bakım onarım çalışması yaptıklarını ifade etti.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 110 TONDAN 235 TONA ÇIKTI
   Şantiye zemininde yapılan betonlama ile depolama kapasitesinin 
110 tondan, 235 tona çıkarıldığını kaydeden Başkan Yücel, bu-
nunla birlikte şantiyede işçi evi ve asfalt  depolama  sahasının da 
üzerinin kapatılarak şantiyenin tamamen yenilendiğini vurguladı.

BAKIM YAPILMAYAN ASFALT PLENTİ MODERNİZE EDİLDİ
Bakım çalışmalarının kış boyunca devam ettiğini açıklayan Başkan 
Yücel, “Yaklaşık 10 senedir bakım yapılmayan Toslak Asfalt 
Şantiyesi plentinin mekanik ve elektronik parçaları yenilendi” dedi.

MALZEME SARFİYATI MİNİMUMA İNİYOR
Yenileme ve modernize amacıyla yapılan bakım sayesinde plentin 
kullanım ömrünün uzun yıllar hizmet verecek şekilde arttığını kayde-
den Başkan Yücel,'Bunun yanı sıra üretim süreleri kısaldı, malzeme 
sarfiyatı minimuma indi. Aynı zamanda da malzeme kalitesi de çok 
daha arttı” şeklinde konuştu.

Alanya Belediyesi, 2015 yılı asfalt sezonu öncesi, yol çalışmalarının daha verimli, 
eksiksiz ve aynı zamanda süratli bir şekilde yapılması için hazırlıklarını tamamladı

GÜMÜŞKAVAK VE UZUNÖZ 
MAHALLESİ'NE BETON YOL

TÜRKLER'DE PARKE ÇALIŞMASI

A
        lanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde 
         başlatılan kaldırım, parke ve yol onarım çalışmaları aralıksız devam 
          ediyor. Mahmutlar Mahallesi cezaevi yolunda asfalt öncesi düzenleme 
          çalışmasını sürdüren Fen İşleri ekipleri, Türkler Mahallesi'nde de 
parke ve kaldırım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ana yola parke 
döşenirken ara yollarında onarımı yapılıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Türkler Mahallesi'nde kaldırım ve parke çalışmasına başladıklarını 
söyledi. Türkler Mahallesi Yılmaz Sokakta, 5000 m2 olarak planlanan 
parke çalışmasının şu ana kadar 700 m2'sinin tamamlandığını belirten 
Başkan Yücel, çalışmanın kısa süre içerisinde bitirileceğini kaydetti.



Kapaklar

10 11

Kapaklar

TEMMUZ 2015

EĞİTİMDE
ENGELLER
KALKIYOR
E

        ngelli çocukların eğitim olanaklarından eşit yararla-
        nabilmesini  amaçlayan 'Eğitimde Engel Yok Projesi' 
        işbirliği ve uygulama protokolü  Alanya Belediyesi 
        Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 
törenle imzalandı. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Beledi-
yesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Kent 
Konseyi ortaklığında hazırlanan Eğitimde Engel Yok 
Projesi'nin İşbirliği ve Uygulama Protokolü imza töreni 
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

ENGELSİZ EĞİTİM KOMİSYONU KURULACAK
    Proje kapsamında Engelsiz Eğitim Komisyonu kurulacak. 
İlçede bulunan okulların ulaşılabilirlik durumları tespit 
edilecek ve ilçedeki okullarda kaynaştırma eğitimine dair 
sorunlar belirlenerek, daha sorun oluşmadan engellenmesine 
çalışılacak. Engelli öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıkları 
sıkıntılara dair tarama yapılacak ve okul yöneticileri ile 
geleceğin teminatı olan öğrencilere engelli farkındalığı 
eğitimleri düzenlenecek.

PROJE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE UYGULANACAK
   Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da Kent Konseyi 
Engelli Meclisi olarak projeye destek verdiklerini ve 
engellilerin hayatını kolaylaştıracak bu projede yer almaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin uygulanması için 
kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemine dikkat çeken 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de, engelli öğrencilerin 
diğer öğrencilerle aynı şart ve imkanlarda okuması için diğer 
kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Er, “Eğitim 
konusunda isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmeyen 
Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyorum” dedi. 

ENGELLİLER KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYEYİZ
    Alanya Belediyesi'nin engelliler konusundaki 
çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu belirten 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Göreve 
geldiğimiz günden itibaren eğitim konusu her daim 
önceliklerimiz arasında oldu, bu hususta gelen hiçbir talebi 
geri çevirmedik. Engelsiz Alanya'ya Engelsiz Eğitim 
kurumları yakışır düşüncesi ile böyle bir protokolün içerisinde 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.

ENGELSİZ EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK
    Başkan Yücel, “ Alanya Belediyesi olarak her iş ve 
projemizi engelli vatandaşlarımızı düşünerek yapıyoruz. 
Engelsiz Eğitim prensibi ile okulların fiziki şartlarının engelli 
öğrenci ve engelli öğretmenler için daha iyi hale getirilmesi 
için bütçe imkânlarımız doğrultusunda elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz'' dedi.

KIZ ÖĞRENCİ 
YURDUNUN 
İHALESİ TAMAM

“ Kızlarımızın eğitim hayatını rahat, huzurlu, sıcak ve güvenli bir ortamda 
geçirebilmelerini amaçlayan Kız Yurdunun ihalesini gerçekleştirdik. Bu proje 
Alanya için sosyal belediyecilik açısından önemli bir yere sahiptir. 160 kişilik 
kapasiteye sahip kız yurdu projemizde, 2 kişilikte  engelli odası yeralıyor. Yurttaki 
tüm mekanlar, engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlandı” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'nun son derece modern bir bina olacağını 
belirten Başkan Yücel,“Öğrencilerin konforu için her şey düşünüldü. Modern 
odaları, yemekhanesi, dinlenme ve çalışma mekanları, 24 saat güvenlik hizmetinin 
bulunduğu Kız Yurdu, geniş bahçesiyle de öğrencilere dinlenme ve eğlence 
imkanları sunacak” şeklinde konuştu.

8 AYDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Oba Mahallesi Maki Sokak 280 ada 5 ve 6  parsellerde  bulunan belediye hizmet 
alanına yapılacak olan yurdun, iş yeri teslimi yapıldıktan sonra 8 ay içinde 
bitirilmesi hedefleniyor.

A
         lanya merkeze uzak mahallerdeki 
          öğrencilerinin barınma sorununu 
           çözecek, “Alanya Belediyesi Kız 
            Öğrenci Yurdu”nun ihalesi ya-
pıldı. Zeminle birlikte 4 kattan oluşan 
bina, Alanya'ya okumak için gelecek 
ortaokul ve lise öğrencilerinin barınma 
sorununa çözüm olacak. Konuyla ilgili 
bilgi veren Belediye Başkanı Yücel,

Kale yolunda bazı bölgelerde küp granit ve peyzaj çalışması 
yaptıklarını dile getiren Başkan Yücel, “Tarihi dokuya uygun koruma 
amaçlı çalışmalar kapsamında Kale yolunun bir çok bölümlerinde 
genişletme çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin 
daha keyifli yürüyüşler yapmalarını amaçlamaktayız”dedi.

KALE YOLUNA 
KÜP GRANİT 
ÇALIŞMASI

K

DUT 
AGACINDAN 
DOKUMA 
TEZGAHINA

    aybolmaya yüz tutan kültürel değerleri yeniden 

    canlandırmak için başlatılan sosyal projeler 

    kapsamında, İpekböcekçiliği, İpek dokumacılığı, 

    İpek kozasından çiçek yapımı gibi çalışmalar 

    aralıksız devam ediyor.

    Alanya Belediyesi, çocuklara ipekböceğini 

tanıtmak ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak 

amacıyla, dört yıldır Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü bünyesindeki İpek Atölyesinde ve 

Sandık Emini Kayhanlar Evi-Geleneksel El 

Sanatları Merkezinde, “Dut ağacından dokuma 

tezgâhına” adıyla yürüttüğü projeyi ziyaretçilere 

sunuyor.  Belediye, aynı zamanda Alanya 

Kalesi'nde bulunan Alanya Belediyesi Ömürlü- 

Kemal Atlı Kültür Evi'nde sembolik olarak 

ipekböceği yetiştiriciliği yapıyor. Burada ipek 

böceğinden ipeğe dönüşüm sürecinin görülmesi 

için ipekböceğinden elde edilen iplikten dokuma 

tezgâhlarında çeşitli ürünler dokunuyor.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ 

GİZLİ İŞSİZLİĞİ ÖNLÜYOR
İpekböcekçiliği 35-40 gün süren üretim 

aşamasında yaşlı, çocuk, genç herkesin emeğinin 

değerlendirildiği bir üretim biçimi olması ve kısa 

sürede yüksek gelir bırakması nedeniyle gizli 

işsizliği de önlüyor.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE YILDA 25 

TON YAŞ KOZA ÜRETİLİYOR
    Alanya ve çevresinde halen yılda 25 ton yaş 

koza üretimi yapılıyor. İpekböceği yetiştiriciliği 

ile ilgili gözlemde bulunmak ve bilgi almak iste-

yenler, belediyeye ait Alanya Kalesi Hisariçi 

Mahallesi'ndeki Ömürlü- Kemal Atlı Kültür 

Evi'ni ziyaret edebilirler.

200 KURSİYER İPEK KOZASINDAN 

ÇİÇEK YAPIMINI ÖĞRENDİ
      Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü 

arasında imzalanan protokol kapsamında Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

İpek Atölyesi'nde  “İpekböceği  Yetiştiriciliği”,

”İpek Dokuma Kursu” ve “ İpek Kozasından 

Çiçek yapımı kursları” yoğun ilgi gördü. 

     Alanya Belediyesi İpek atölyesi ve Toplum 

Merkezi'nde  açtığı kurslarla, yaklaşık 200 kursi-

yere bu sanatı öğreterek  gelecek nesillere akta-

rılmasını büyük ölçüde sağladı.

ALANYA İPEĞİNİN HİKAYESİ
    1928 yılında Antalya'da İpekböcekçiliği 

Mektebi'nin kurulmasının ardından çevre ilçeler-

de ipekböceği yetiştiriciliğinin öneminin artması 

üzerine ipekböcekçiliği derslerinin Alanya'da da 

açılmasına karar verilmiştir.  35 kadın 101 erkek 

öğrenciden oluşan 136 kişilik öğrenci kadrosuyla 

eğitime başlamıştır. Bu okuldan 75 öğrenci me-

zun olmuş, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 

öğrencilere “İpekböcekçiliği Mektebi 

Şehadetnamesi” verilmiştir. İpekböcekçiliği 

mektebinden mezun olan öğrenciler tohumculuk 

sınavına da başvurabilmişlerdir.

   40-50 yıl öncesine kadar her evin başköşesinde 

bir tezgah bulunur ve bu tezgahlarda dokunan 

kumaşlar mendillik, gömleklik, nakışlık, cibinlik 

ve bürümcük olarak adlandırılırdı. 

YENİ KURSLAR İÇİN İLETİŞİM
   İpek kozası Çiçek Kursuna katılmak isteyenler, 

0242 511 12 98 numaralı Alanya Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü telefonu 
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"HER YERE ULAŞACAK ARAÇ VE PERSONELE SAHİBİZ"
Belediye arkasındaki törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “ Büyükşehir Yasası'ndan dolayı kamu kurum kuruluşlarına geçen 
144 aracımız vardı. Bir yıl içerisinde bunun 58' ini geriye kazandırdık. Alanya 
Belediyesi olarak artık daha da güçlüyüz. Alara'dan Aydap'a, kuzeyden güneye 
en uzak mahallemize bile anında ulaşabilecek araç ve personele sahibiz. Yeni 
araçlarımızın Alanya'mıza hayırlı olmasını dileyerek, hayırseverlerimize teşekkür 
ediyorum ve bol kazançlar diliyorum.' dedi.

"BAŞKANIMIZIN BAŞARILARINA ŞAHİT OLUYORUZ"
Araç tanıtım törenine katılan Antalya Milletvekili Mehmet Günal ise konuşmasında, 
“Biz ve Alanya halkı başkanımızın kısa sürede yaptığı başarılara şahit olduk. 
Burada da  azalan araç parkının bu araçlarla takviye edildiğini görüyoruz. Destek 
ağlayan tüm hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

YÜCEL, İŞ MAKİNESİ KULLANDI
Törenin ardından iş makinesinin kullanımı 
hakkında operatörden kısa bir bilgi alan 
Belediye Başkanı Yücel, iş makinesinde 
ilk tecrübesini yaşadı.

58 ADET YENİ ARAÇ VE 
İŞ MAKİNESİ ALINDI
Yeni alınan araç filosunda 13 adet motorsiklet, 
7 adet kango, 4 adet lastikli kepçe, 1 adet tır, 
3 adet greyder, 2 adet paletli kepçe, 2 adet 
silindir, 3 adet vakumlu süpürge makinesi, 
2 adet su arazöz, 2 adet çöp kamyonu, 
10 kamyonet, 2 adet sepetli araç, Bakanlıkca
ruhsatlı 1 adet ilk Mobil Veterinerlik Kısırlaş-
tırma aracı, 3 adet Cenaze aracı, 1 adet cami 
temizleme aracı bulunuyor. 

YENİ ARAÇLAR 
DUA TÖRENİ İLE 
HİZMETE SUNULDU 

SAK IRMAĞI KENARINA 
PARK VE SOSYAL ALANLAR 

                         12.394 METRE SICAK ASFALT
                            2015 yaz sezonunda oluşturulan 3 ayrı asfalt ekibi ile aynı anda Alanya'nın 
                      3 ayrı bölgesinde asfalt yapan Fen İşleri Ekipleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının 
                ilk yarısında Mahmutlar, Oba, Dere, Bademağacı ve Türkler Mahallesi'nde asfalt ve 
12.394 metre sıcak asfalt, 25.900 metre sathi kaplamayı yaparak, yaz sezonu öncesi vatandaş-
ların hizmetine sundu.

                         187.525 METRE ÇÖREZLEME, 4.000 METRE YOL GENİŞLETİLDİ. 
                        Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri Ekipleri, son iki ayda Üzümlü, 
                 Burçaklar, Elikesik, Yenice, Akdam, Gümüşkavak, Büyükpınar, Güzelbağ, İspatlı, 
Güney ve Süleymanlar Mahallesi'nde 187 bin 525 metre yolun çörezleme işlemini gerçekleştirdi. 
Ekipler, Çıplaklı, Toslak, Yeniköy, Burçaklar, Dere, Küçükhasbahçe, İmamlı, Sugözü ve Asmaca 
Mahallesi'nde 4 bin metre yolun genişletme çalışmasını tamamladı.

                         6.380 METRE YENİ YOL AÇILDI
                            Doğu, batı ve merkezde oluşturduğu hizmet birimleri ile tüm mahalleleri 
            hizmetle buluşturan Alanya Belediyesi,  Nisan ve Mayıs aylarında Büyükpınar, Soğuk-
pınar, Türktaş, Uzunöz, Hacımehmetli, Oba, Çıplaklı, Payallar, Elikesik, Tepe, Mahmutseydi, 
İmamlı, Yeşilöz ve İncekum Mahallesi'nde toplam 6.380 m. yeni yol açarak hizmete sundu.

                         2.874 METRE DRENAJ ÇALIŞMASI
                            Alanya Belediyesi  yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmaları kapsa-
                   mında altyapı eksikliği bulunan noktalarda drenaj çalışmasına da devam ediyor. 
İki ayda Büyükpınar, Dere, Öteköy,  Gümüşkavak, Kaş Yaylası, Basırlı, Hacımehmetli, 
Köprübaşı, Sapadere, Kestel, Karapınar, Çamlıca, İmamlı ve  Küçükhasbahçe mahallesinde 
2.874 metre drenaj çalışması gerçekleştirildi.

BELEDİYEDEN YOL ATAĞI Alanya Belediyesi tarafından, bir yıl içinde alınan 
58 adet yeni iş makinesi ve araçlar, düzenlenen
dua töreni ile Alanya halkının hizmetine sunuldu 

Kestel Mahallesi, Devlet Hastanesi Kavşağı ve 
Alanyum Kavşağına yeni üst geçitler yapılıyor

A

           lanya Belediyesi kentin batı girişinde bulunan 
            Dinek Parkı'nda peyzaj çalışması başlattı. 
             Büyük Selçuklu Yıldızının yer alacağı 
              parkta “ALANYA” yazısının bulunduğu 
               birde karşılama terası oluşturulacak.
     Kızlarpınarı Mahallesi Dinek Mevkii içerisindeki 
4264 m2'lik alana yapılacak “Dinek Parkı”nın 
peyzaj projesi, Alanya Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Projenin hayata 
geçirilmesi için inşaat çalışmalarına başlandı. 
    Alanya'nın batı girişine yapılacak parkta, bir de 
Selçuklu Yıldızı tasarlandı. Selçuklu Yıldızı'nın 
çevresinde gezinti yolları, oturma alanları, dekoratif 
çiçeklikler ve yeşil alanlar yer alacak. Yapımına 
başlanan park, en kısa sürede tamamlanarak Alanya 
halkının kullanımına sunulacak. 

"SELÇUKLU YILDIZI"
BATI GİRİŞİNDE PARLAYACAK

A

2 ayda

2 ayda

2 ayda

2 ayda

               üçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Sak Irmağı kenarındaki 5615 metrekarelik alana 
               park ve sosyal yaşam alanları yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, 
               “Alanya'ya çok güzel bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.  
                      Projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışmalara 
               başlandı. Alanya'ya nefes aldıracak ve yeni dinlenme alanları kazandıracak park projesinde 
basketbol sahası, masa tenisleri, ipli tırmanma oyun grubu, engelli oyun grubu, yaşam boyu spor 
alanı, amfi tiyatro, yürüyüş yolu, kafeterya, oturma alanları yer alıyor.

YÜCEL : “MERKEZ'DE PARK SAYISINI ARTTIRACAĞIZ”
     Alanya merkezde yeşil alan ve park sayısını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden 
Başkan Yücel, “Sak Irmağı kenarına yaptığımız bu parkı, Eylül ayında tamamlayıp halkımızın 
hizmetine sunacağız. Dinek'te de yeni bir park projesine başladık. Mamadı'ya da çok kapsamlı bir 
sosyal park, dinlenme ve seyir alanı için proje çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

         lanya Belediyesi, trafik yoğunluğundan dolayı sık sık kazaların yaşandığı Çevre Yolu 
         üzeri Devlet Hastanesi ve Alanyum kavşaklarına, yayaların karşıdan karşıya güvenli 
         geçişini sağlayacak üst geçit yapacak.

DEVLET HASTANESİ KAVŞAĞININ İHALESİ TAMAM
    Projesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan Devlet Hastanesi kavşağına 
yapılacak yaya üst geçidinin ihalesi, 4 Mayıs'ta yapıldı. Çalışmalarına Haziran ayında 
başlanan üst geçit, Ekim 2015 tarihinde halkın hizmetine sunulacak. 

İKİNCİ ÜST GEÇİT ALANYUM KAVŞAĞINA
     Yine, trafik akışının yoğun olduğu Çevre Yolu üzeri Alanyum Alışveriş Merkezi 
önüne yapılması planlanan ikinci üst geçidin de projesi tamamlanarak ihale
işlemlerine başlandı.

3. ÜST GEÇİT KESTEL'E
     Alanya Belediyesi ve Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 
D-400 Karayolu Kestel Mahallesi'ne başlanan 3. üst geçidin yapımı ise devam ediyor. Hibe 
destekli olarak yapılan üst geçit, engelli vatandaşların da kullanımına uygun olarak 
projelendirilerek geçide bir de asansör sistemi kurulacak.
    Yapımı hızla devam eden üst geçidin 31 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanması plan-
lanıyor. Üst geçit, yerleşimin yoğun olduğu Kestel Mahallesi'nde, denizi ve sahili kullanan 
vatandaşlar arasında büyük sevinç yarattı.

ENGELSİZ ÜST GEÇİTLER
     Engelsiz Kent, Engelsiz Turizm konusunda marka haline gelen Alanya'nın bu imajını 
koruyan Alanya Belediyesi, hazırlanan tüm üst geçit projelerini engellilerin de rahatça 
kullanabileceği şekilde tasarladı.
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       lanya Belediyesi'ne müracatları sonucu yapılan denetimlerde hijyenik 
       şartları sağladığı tespit edilen 97 işletmeye turuncu bayrak ve belgeleri 
        düzenlenen törenle verildi. Bu yıl 12.si düzenlenen ödül törenine 
44 restoran, 9 pastane, 7 pasta ve dondurma imalathanesi, 3 ekmek fırını, 
2 yufka imalathanesi,  6 kasap, 6 okul kantini, 5 okul öncesi eğitim kurumu, 
13 kuaför ve bir yemek fabrikasının temsilcisi katıldı. Alanya Belediyesi'ne 
yeni bağlanan mahallelerden de 8 işletme turuncu bayrak almaya hak kazandı.

BAŞKAN YÜCEL İŞLETMECİLERİ KUTLADI
    Kocatepe Bistro Kahve Evi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Turuncu Bayrak için başvuru 
yapan işletmeleri tebrik etti. Başkan Yücel, “Bu yıl 12.sini düzenlediğimiz 
turuncu bayrak yarışmasına katılımların fazla olması kentimiz adına 
sevindirici bir gelişme. Kaliteli ve hijyenik hizmette farkını ortaya koyan 
ilçemizin bu proje ile çıtayı her yıl yükselteceğine ve tanıtıma olan katkısını 
arttıracağına inanıyorum. Belediyemize müracaat eden ve ödüle layık 
görülen işletmelerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

ÇAĞDAŞ BESLENME

KEDİ EVLERİ 
VE PARKI İLE

NOKTALARI YAZA HAZIR

BAYRAK97
A

Sokak hayvanlarının yaşamlarını desteklemek amacıyla kurulan kedi parkları, kedi evleri ve beslenme 
noktalarında yaz sıcaklarının hissedilmeye başlanmasıyla birlikte ek bakım ve beslenme önlemleri alındı.

                lanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kedi Parkı, 
                ahşap kedi evleri ve kedi/köpek beslenme noktalarında  yaz sıcaklarının artma-
                sıyla birlikte sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için bakım ve yeniliklerle 
                 beraber genel rutin olarak kontroller yapılıyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ EK YAŞAM ALANLARI YAPILDI
     Yaz aylarında artan yavru kedi popülasyonu için  kedi parkında yavru kediler için çit ile 
çevrili yeni bir mekan oluşturuldu. Kedi Parkı Projesi kapsamında bazı parklara ahşap kedi 
evleri konuldu ve küçük kedi park alanları oluşturuldu. Ayrıca, bir ekip tarafından da, kediler 
beslenmekte ve gerekli ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmakta. Güzelyalı Caddesi Damlataş 
mezarlık içerisinde bulunan kedi evleri de mezarlık dışına alınarak yeni bir küçük çaplı kedi 
parkı ve beslenme noktası da ilave edildi.

GÜNLÜK MAMA VE SU VERİLİYOR
     Kedi Parkında 20 adet büyük, 20 adet küçük olmak üzere toplam 40 adet ahşap kedi kulü-
besi bulunuyor. Kedi Park ve Evlerine ek olarak 20 noktada 30 adet kedi, 10 adet köpek bes-
lenme ünitesi de hizmet veriyor. Alanya merkez ve mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda
oluşturulan beslenme noktalarında,  günlük mama, su ve temizlik kontrolleri yapılıyor. 

YAVRU KEDİLERİ PARKLARA BIRAKMAYALIM
Alanya Belediyesi tarafından yıllık 3000 kg kuru, 80 kg yaş mama ile çok sayıda yetişkin ve 
yavru kedi düzenli olarak besleniyor. Sahipli yavru kedilerin kedi parklarına bırakılmaması 
gerektiğine dikkat çeken Belediye, bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

TURUNCU 

A

SPORCU, ANTRENÖR VE VELİLERİ KUTLADI

BİR KEZ DAHA HENTBOL HEYECANI
      ürkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya 
     Belediyesi'nin birlikte organize ettiği 21. 
     Alanya Uluslararası Ramazan Demirci 
Açıkalan Hentbol Turnuvası Minikler Şen-
liği ve 14. Alanya Uluslararası Plaj Hent-
bolu Turnuvası 19-22 Haziran tarihleri 
arasında Alanya'da gerçekleştirildi.
Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen 
maçlarda, turnuvaya minik erkeklerde 
20 takım, minik bayanlarda 9 takım, açık 
alan turnuvasında ise erkeklerde 16 takım, 
bayanlarda 11 takım katıldı. 
     Turnuvanın plaj ayağındaki maçlar ise 
Mili Egemenlik Plajı'nda düzenlendi. Plaj 
Hentbolu Turnuvasına, Türkiye Milli Takımı 
A, Türkiye Milli Takımı B, Bulgaristan ve 
Kıbrıs olmak üzere bayanlarda 4 takım, Tür-
kiye Milli TakımıA, Türkiye Milli TakımıB, 
Bulgaristan, Kıbrıs ve Adıyaman Yaman-
spor olmak üzere erkeklerde 5 takım katıldı. 

TURNUVALARA 1000'E YAKIN 
SPORCU VE GÖZLEMCİ KATILDI
Yaklaşık 1000'e yakın sporcu, gözlemci ve 
hakem 5 gün boyunca Alanya'da eğlenceli 
maçlar sergilediler. Türkiye Hentbol Fede-
rasyonu MHK Başkanı Barbaros Yılmaz, 
katkı ve desteklerinden dolayı Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e 
ve  Alanya Belediyesi Spor Müdürü 
Levent Uğur'a teşekkür etti. 
21. Alanya Uluslararası Ramazan Demirci 
Açıkalan Hentbol Turnuvası ve Minikler 
Şenliği'nde dereceye giren sporculara kupa 
ve madalyalarını Alanya Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Kula, Türkiye Hentbol 
Federasyonu MHK Başkanı Barbaros 
Yılmaz, Spor Müdürü Uğur, Turnuva Koor-
dinatörü Ali Şahin, Federasyon Temsilcileri 
Özden Kapusuz ve Elif Çelik verdi.

T
            lanya Belediyesi,  Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyespor 
             Kulübü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen “Bu Gol Senin” Belediye-
              spor Halı Saha Futbol Turnuvası Kaymakamlık Kupası'nda şampi-
yonlar belli oldu. Cumhuriyet Halı Saha Tesisleri'ndeki turnuvanın final müsa-
bakaları, 17 Haziran'da resmi kurumlar ligi ve özel kurumlar ligi olarak iki 
kategoride gerçekleştirildi. Resmi kurumlardan 25, özel kurumlardan 15 olmak 
üzere 40 takımın katıldığı turnuvada, toplamda 112 maç yapıldı. Resmi kurum-
larda şampiyon Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü olurken, 
özel kurumlarda ise Bozkent Yapı Futbol Takımı oldu.

FİNALE YAKIŞIR GÖSTERİ MAÇI
Turnuvanın final gününde Alanya Belediyespor Kulübü Bayan Futbol takımı 
ile Hasan Çolak Anadolu Lisesi Bayan Futbol takımı arasında gösteri maçı 
gerçekleştirildi. 1-1 sonuçlanan maçın ardından Alanya Belediyespor Kulübü 
Başkanı Mehmet Erken tüm sporculara katkılarından dolayı teşekkür belgesi 
verdi ve sporculara başarılarının devamını diledi.

SÜPER KUPA FİNALİ YAPILACAK
Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken turnuvaya katılan tüm takımları 
tebrik ederek; resmi kurumların birincisi Alanya Belediyesi Çevre Koruma 
Kontrol Müdürlüğü ve özel kurumların birincisi Bozkent Futbol Takımı 
arasında ramazan ayının ardından süper kupa final maçı olacağını ifade etti.

BÜYÜK FİNAL
A

HARİKA KIZLAR

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyespor'un 
hafta sonu pedalda 3 Türkiye Şampiyonu çıkardığını hatırlatarak, 
ailelere çocuklarını yaz spor okullarına göndermeleri çağrısında bulundu 

      lanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet 
      Erken, Kızılcahamam'da yapılan Türkiye
      Şampiyonası Yol Bisikleti Yarışları'nda Türkiye 
      Şampiyonu olan üç sporcu ile dereceye giren 
sporcuları kutladı. Alanya'ya kupa ve madalyalarla 
dönen sporcularla gurur duyduklarını söyleyen Ku-
lüp Başkanı Erken, “Alanya Belediyespor Kulübü 
olarak, sporu tabana yayma adına üstlendiğimiz so-
rumluluğumuz her geçen gün artıyor” diye konuştu.

ERKEN, ŞAMPİYONLARA SESLENDİ 
Alanya'ya şampiyonluk gururu yaşatan sporculara 
da seslenen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı 
Mehmet Erken, “Sizler sporda başarılı olarak 
sadece spora katkı sağlamış olmuyorsunuz. İlçemiz 
ve ülkemiz gençliğine de örnek oluyorsunuz “dedi.

“AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”
Alanya Belediyespor Kulübü olarak; her alanda
yaz kursları düzenlediklerinin altını çizen Başkan 
Mehmet Erken, aileleri çocuklarını yaz spor 
okullarına göndermeleri çağrısında bulundu.   

E
          lazığ'da Türkiye Şampiyonası'na katılan 
          Belediyespor Kulubü Genç Kızlar Bas-
          ketbol Takımı oynadığı üç maçı da alarak 
Türkiye'nin en iyi ilk sekiz takımı arasına girdi. 
Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyoası'nda, 
Alanyayı temsil eden Alanya Belediyespor 
Kulübü Genç Kızlar Basketbol Takımı, Sam-
sun 55 Gençlik Spor Kulübü'nü 69-56 yene-
rek büyük bir başarıya imza attı.
    Şampiyonada karşılaştığı ilk üç takımı da 
mağlup ederek, Türkiye'nin en iyi sekiz takımı 
arasında ki yerini alan Genç Kızlar Basketbol 
Takımı, Türkiye Şampiyonu olma yolunda 
büyük bir adım atmış oldu. 

     Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet 
Erken, Belediye Genç Kızlar Basketbol Takımı'nın 
Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların 
bir tesadüf olmadığını kaydederek şunları söyledi: 
“Kızlarımız yapmış oldukları üç zorlu maçta üçte 
üç banko yaparak güzel Alanya'mızın yüzünü 
ağartmış, halkımızı sevince boğmuştur. Bundan 
sonra yapacakları her maç çok önemlidir. Ancak 
geriye dönüş de yoktur.”

BU BAŞARI 
TESADÜF 
DEĞİL

17-18 Ekim tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek “ 2015 Alanya 
Triatlon Dünya Kupası” protokolü, Alanya Belediyesi ve Triathlon 
Federasyonu arasında imzalandı. Ekim 2015'de yapılacak 2015  
Alanya Triatlon Dünya Kupası ve aynı zamanda Alanya Triatlonu-
nun 25. yılı şerefine Federasyo Başkanı Hamdi Güneş ve Yarış 
Direktörü Mehmet Zafer Peker, Belediye Başkanı Yücel'i makamın-
da ziyaret etti. Protokol; Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş ve Triatlon
Yarış Direktörü Mehmet Zafer Peker arasında imzalandı.  
2015 yılı yarış protokolü ve Alanya Triathlonu'nun 
devamı ile ilgili görüşmelere, Alanya Belediyes Spor 
Müdürü Levent Uğur ve Federasyon Organizasyon 
Kurulu Başkanı Alp Işık da katıldı.

DÜNYA KUPASI 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

ALANYA'DA
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