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Alanya için ideallerimiz de 
hedeflerimiz de büyük.

Adem Murat Yücel
Alanya Belediye Başkanı

Ziraat Mühendisi

Sevgili Alanyalılar,

Hayalimizdeki Alanya için çalışıyoruz. Kentimizde 
bulunan herkesin hayatını kolaylaştıracak, yaşam 
kalitesini arttıracak, daha mutlu yaşamasını ve 
daha çok gülümsemesini sağlayacak hizmetler 
sunmak en büyük önceliğimiz. Çünkü, bizler 
huzurun ve bereketinin bu gülümsemelerle doğru 
orantılı olarak arttığına inanıyoruz.

Güzel Alanya’mız çeşitliliğin ve harmoninin 
tarifsiz bir ahenkle birlikte yaşandığı ender 
yerlerin başında geliyor. Çünkü hemşerilerimizle 
aramızdaki güçlü dayanışma duygusu bizleri 
birbirimize yakınlaştırıyor. Hepimiz aynı amaç 
ve hedef doğrultusunda birbirine kenetlenerek 
büyük bir uyumla güzide kentimizi her geçen gün 
daha da ileriye taşıyoruz. Olağanüstü bir özveri, 
eşsiz bir tevazu, ileri bir akıl, tartışmasız bir inanç 
ve bu toprakların hamuruna işlemiş kadim bir 
adap ve ahlak anlayışı ile…  

Peki, bunlar yeterli mi? Asla. Çünkü hepimiz çok 
daha fazlasını ve çok daha ilerisini hak ediyoruz.

Bu nedenle, Alanya Belediyesi olarak göreve 
geldiğimiz kısa süre içerisinde pek çok ilki 
gerçekleştirdik ve birçok önemli projeyi hayata 
geçirdik. İlk günden itibaren vatandaşlarımıza 
hizmet için her alanda çok sayıda proje ve etkinlik 
gerçekleştirdik. Ne mutlu ki bugüne kadar kendi 
hedeflerimizin bile ilerisinde bir performansla 

çalışıyoruz. Alanya için daha güzel 
bir gelecek inşa etme hususunda 
kararlılıkla yürüyoruz.

Biliyoruz ki Alanya’da gerçek söz 
hakkına sahip kişiler ilçemiz halkıdır. 
Şehrimizin ve dünyanın hızla değişen 
gündemi içerisinde insanların sahip 

olduğu değerler ve yurttaşlarımızın talepleri için 
olağanüstü çaba sergileyecek, mutlu bir Alanya’yı 
daim kılmak için durmaksızın çalışmaya devam 
edeceğiz.

Alanya Bülten’in bir sonraki sayısında yine 
hepimiz için birbirinden güzel hizmet ve 
etkinliklerin haberleriyle sizlerle buluşmayı 
ümit ediyor, mutlu, sağlıklı ve huzur dolu günler 
diliyorum.

Hepimiz aynı amaç ve hedef 
doğrultusunda birbirine kenetlenerek 
büyük bir uyumla güzide kentimizi her 
geçen gün daha da ileriye taşıyoruz.
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Başkan Yücel: “Ağustos 
ayında hep birlikte 
teleferiğe bineceğiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
14 Ocak’ta yapılan Encümen Toplantısı’nda 
gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bele-
diye çalışmaları ve projelerle ilgili bilgi veren 
Başkan Yücel, kamuoyunun en çok merak 
ettiği Teleferik Projesi’ne de açıklık getirdi. 

Teleferikle ilgili 2 yıldır çalışıyoruz

Teleferik Projesi’nde son noktaya geldiklerini 
ve sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ona-
yını beklediklerini kaydeden Belediye Baş-
kanı Yücel, “Ben ve benden önceki belediye 
başkanlarının yıllardır arzu ettiği ve özlemle 
beklediği teleferik projesiyle ilgili daha önce-
den başlatılan çalışmaları 2 yıldır sürdürüyo-
ruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 
18 kamu kuruluşunun görüşleri alınarak, kıyı 
kenar çizgisinin tadilatları yapılarak, istas-
yonlarının yerleri değiştirilerek, sit alanla-
rından 160 metre geriye çekerek, 1/5000’lik 
planları revize ederek, Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu görüşünü alarak, Bakanlıkla 
istişare halinde 2 yıldır çalışıyoruz” dedi.

Teleferik  Ağustos’ta bitecek

Başkan Yücel, haftaya projeyi ilgili bakanlığa 
göndereceklerini belirterek, “O bölgedeki 
1/1000’lik planlara uygun olarak 1/ 5000’lik 
planları yapıp Büyükşehir’den onaylattık. 

Gelecek hafta Koruma Kurulu’ndan tekrar 
görüş alacağız. Ardından gelecek Bakanlık 
onayından sonra ümit ediyorum ki önümüz-
deki Ağustos ayında hep birlikte teleferiğe 
bineceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. En fazla da emeği geçen, Bakanımız 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur. Projeyi hızlan-
dırma konusundaki desteklerinden dolayı 
Bakanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

Damlataş- Ehmedek arasına 
kurulacak teleferik hattı 

tamamlandıktan sonra, hem  
yaz aylarında yoğunlaşan 

kale trafiği rahatlayacak 
hem de tarihi dokuya 

zarar veren büyük tur 
otobüslerinin Kaleye çıkışına 

izin verilmeyecek. Böylece 
Kalenin doğal dokusu 

korunarak kültürel mirasın 
zarar görmesi önlenecek.
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Alanya Belediyesi, kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet için araç altyapısını 
güçlendirmeye devam ediyor. Yol ve asfalt işlerinde kullanılacak olan mobil 
konkasör ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Alanya Belediyesi’nden dev yatırım: 

5 milyon Tl’lik mobil 
konkasör hizmete girdi
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 Sadece 6 büyükşehirde var 

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,  sadece 
6 büyükşehir belediyesinde olan tesisi ilçeye 
kazandırmanın onurunu ve gurunu yaşadıklarını 
belirtti. Asfalt üretimi için alınan tesisin yatırım 
ve işletim maliyeti ile birlikte 5 milyon TL’ ye mal 
olduğunu kaydeden Başkan Yücel, asfalt, beton, 
stabilize imalatının hammaddesini üreterek artık 
dışarıdan çakıl almadan daha iyi ve kaliteli hizmeti 
Alanya’nın her noktasına götüreceğiz” dedi.

2015 yılı yatırım ve  
hizmet hedeflerimizi aştık

Alanya Belediyesi olarak kentimizin her noktası-
na hizmet vermek için her türlü donanıma sahip 
olduklarını anlatan Başkan Yücel, 2015 yılı yatırım 
ve hizmet hedeflerini aşarak stratejik planlama-
nın üzerine çıktıklarını ifade etti. Başkan Yücel 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: ”2015 yılında 100 
kilometre asfalt hedefi koymuştuk ama 186 kilo-
metre sathi kaplama ve 46 kilometre sıcak asfalt 
çalışması gerçekleştirdik. 5 yıllık stratejik plana 
göre 500 km asfalt yapmamız gerekirken 2 yılda 
350 km asfalt çalışması gerçekleştirdik.”

Eğitimden sosyal projelere kadar Avrupa 
standartlarında hizmet veriyoruz

Alanya Belediyesi’nin artık, elektriğini, asfaltını, 
yıllık ve çok yıllık bitkilerini üreten, eğitimden 

sosyal projelere kadar her alanda Avrupa stan-
dartlarında hizmet veren bir belediye olduğunu 
kaydeden Başkan Yücel, “Bu hizmetlerin veril-
mesinde emek sarf eden personelime, meclis 
üyelerimize ve sizlere teşekkür ediyorum ve 
bölge haklına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Kaymakam Tanrıseven  
“Her noktaya hizmet için önemli bir adım.” 

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ise Alan-
ya’nın Avrupai bir kent olduğunun altını çizerek 
hizmetlerin de bu ölçüde olması gerektiğini 
vurguladı. Kaymakam Tanrıseven, “Alanya’nın 
her noktasına hizmet için belediyenin bu adım-
ları önemlidir. Belediye Başkanımızı ve çalışma 
arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dua okunarak, törene 
katılanlar hep birlikte yeni alınan araçları ve asfalt 
üretim tesisini incelediler. 

Avrupa Birliği standartlarına uygun 
gürültü ve toz indirgeme sistemine sahip

Akdeniz Bölgesi’nin ilk mobil taş kırma makinesi 
olan konkasör, Avrupa Birliği standartları olan 
CE’ ye uygun olarak gürültü ve toz indirgeme sis-
temine sahip. Saatte 250 ton kapasite ile çalışan 
mobil darbeli kırıcı ve ona uygun mobil elekten 
oluşan konkasörle sıcak asfalt, sathi kaplama, 
mıcır ve filler olarak 4 ayrı agrega malzemesi elde 
ediliyor. 

Başkan Yücel, “ Asfalt, beton, stabilize 
imalatının hammaddesini üreterek artık 
dışarıdan çakıl almadan daha iyi ve 
kaliteli hizmeti Alanya’nın her noktasına 
götüreceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yol ve kavşak standartlarını 
yükseltmek için kavşak düzenleme ve refüj çalışmalarına devam ediyor. 
Bu kapsamda Oba Mahallesi Metro Kavşağı yeniden düzenlenerek sıcak 
asfaltla kaplandı.

Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi Metro Kavşak’ta başlatılan 
düzenleme çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında cadde üzerinde 
bulunan elektrik trafosu kaldırılarak orta refüj ve peyzaj düzenlemesi 
yapıldı. Asfalt çalışmasının ardından kavşağın trafiğe açıldığını belir-
ten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde yol ve 
kavşakların standartlarının yükseltilmesi adına yürütülen çalışmaların 
devam edeceğini ifade etti.

Oba Metro Kavşağı  
yeniden düzenlendi 

Kaymakam 
Tanrıseven, 
”Alanya’nın her 
noktasına hizmet 
için belediyenin bu 
adımları önemlidir. 
Belediye Başkanımızı 
ve çalışma 
arkadaşlarını tebrik 
ediyorum” dedi.
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Belediye 2015 yılında 
asfaltta rekora imza attı
Alanya Belediyesi’nin, kırsal ve merkez mahallelerde yürüttüğü 
asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Belediye, 2015 yılı 
için hedeflediği 100 kilometreyi aştı çalışmalar kapsamında,  
183 kilometre sathi kaplama, 46 kilometre sıcak asfalt serdi.

Hedeflerin üzerine çıkıldı

Alanya Belediyesi, yıllık çalışma planı kapsamında tüm mahal-
lelerde yapılan sathi kaplama çalışmalarıyla 2015 için öngörülen 
100 kilometre hedefini aşıp, 183 kilometre sathi kaplama ile 
rekor kırdı. 

1 yılda 38 mahallede  
183 km sathi kaplama yapıldı

2015 çalışma programına alınan 38 mahallede altyapı ve yol ge-
nişletme çalışmasının ardından 183 kilometre sathi kaplama ya-
pan Belediye, sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 
kırsal mahallelerde fen işleri ve kırsal hizmetler müdürlüğünün 
koordineli çalışması ile tüm mahallelerin hizmetle buluşturul-
duğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
planlı ve vatandaşlarla istişare içinde çalışmaları yürüttüklerini 
ifade etti.

“Hizmetlerimizi  
tüm mahallelerimize ulaştırdık”

Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre çalışmaların aralıksız 
sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Yücel, “Şu an itibarıyla bele-
diyenin hizmet götürmediği hiçbir bölge kalmamıştır. Mahalle-
lerin ihtiyacına göre çalışmalarımız değişiklik gösterse de tüm 
mahallelerimiz hizmetlerden en iyi şekilde faydalanıyor. Bu yıl, 
asfalt ekiplerimiz 183 kilometre sathi kaplama,46 kilometre 
sıcak asfalt çalışması yaptılar. Aralık ayı itibarıyla sezon başında 
belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. Asfaltsız yol bırakmaya-
cağız” dedi.

510 km yol düzenlendi 
2016 yılı asfalt hedefi 300 km

Kırsal ve yayla yollarında bugüne kadar görülmemiş bir çalışma 
yaptıklarını kaydeden Başkan Yücel, 510 kilometre yolu düzen-
lediklerini söyleyerek, gelecek yıl asfalt hedefinin 300 kilometre 
olduğunu belirtti. Başkan Yücel, “Doğu bölgesinde yayla yolla-
rının yüzde yetmişinin 2015 yılı içerisinde altyapı çalışmalarını 
tamamlayarak, halkımızın yaşamında önemli bir yer tutan yayla 
kültürünü kesintisiz yaşayabilmelerini sağladık.  Bunun yanın da 
gelecek yıl asfaltını yapmak üzere 30 kilometre yayla yolunun 
da altyapısını tamamlayarak asfalt için hazır hale getirdik” diye 
konuştu.

2 yılda 350 km sathi kaplama 

Merkez mahallelerden kırsal ve yayla yollarına kadar oldukça geniş 
bir alanda çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, 19 ayda toplam 
350 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Aralık ayı 
itibarıyla sathi kaplama çalışmalarını sonlandıran Alanya Belediyesi, 
2016 yılının planlamasını yapmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi, engelli ve ağır hasta olan yardıma 
muhtaç insanların umudu olmaya devam ediyor. 
Hacıkerimler Muhtarı Ramazan Güvercin’nin ve 
vatandaşların talebine yanıt veren Başkan Yücel, 
Hacıkerimler  Hacıinceler mevkiinde yaşayan ve 
hastalığı nedeniyle sürekli hastaneye gitmek zo-
runda olan  kanser hastası Mehmet Kaban’ın evinin 
yolunu betonla kaplattı.

Hacıkerimler Muhtarı Ramazan Güvercin, “Bele-
diye Başkanımız bir ailenin daha duasını aldı. 130 
metre uzunluğunda ve oldukça dik olan hasta-
mızın yolunda iş makinesi ya da beton mikserinin 
çalışma imkanı yoktu. Bu yüzden Payallar Hizmet 
Birimi burada inceleme yaptı ve 350 torba çimen-
to getirerek mahallelilerimizin de yardımıyla beton 
hazırlandık. İki günde yolu düzenleyerek hasta-
mızın hizmetine sunduk. Başkanımız Adem Murat 
Yücel’e ve emek veren Belediye çalışanlarına çok 
teşekkür ederiz” dedi.

BaşkanYücel’den 
kanser hastası 
vatandaşa özel yol
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Sugözü ve Kütürüp’te  
imar sevinci

Alanya Belediyesi’nin Alanya’nın bazı 
mahalleleri ile ilgili hazırladığı imar planları 
ve revizyonları Antalya Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Olağan 
Toplantısı’nda meclis üyelerinin onayına 
sunuldu. Kütürüp Mevki ve Sugözü 
Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı Büyükşehir meclis üyeleri 
tarafından onaylandı.  

Kuzey Alanya’nın  
talepleri karşılandı

Daha önce Kuzey Alanya’da Hasbahçe 
Mahallesi’nin imar sorunlarını ortadan 
kaldıran Alanya Belediyesi, Büyükşehir 
Meclisi’nde alınan bu kararla; Sugözü ve 
Kütürüp mahallelerinin  imar problemle-
rini mahkeme kararlarını yerine getirecek 
ve vatandaşların taleplerini karşılayacak 
şekilde çözüme kavuşturdu.  

Fığla Mahallesi’ne  
sosyal alan revizyonu

Öte yandan Fığla Mahallesi’nde eksik 
olan sosyal ve dini ihtiyaçları karşılayabil-
mek için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliği de Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Türkler Turizm Bölgesi  
bakanlıktan onaylatıldı

Türkler Mahallesi Turizm Bölgesi’nde 
mahkeme kararları sonucunda imar 
planlarının iptal edilmesinden sonra, be-
lediyemizce mahkeme kararlarına uygun 
şekilde hazırlanan imar planları Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca 2 ay gibi kısa bir 
sürede onaylatıldı. Vatandaşlarımızın ve 
yatırımcının önü açıldı.

Başkan Yücel: “Kuzey Alanya’daki 
sorunları tek tek çözüyoruz.”

Kuzey Alanya’da yaşanan imar so-

runlarını tek tek ortadan kaldırdıklarını 
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Daha önce Hasbahçe’de 
yaşanan sorunu çözmüştük. Kütürüp ve 
Sugözü’nde daha önceden yapılan imar 
planları uygulamaları nedeniyle mahke-
menin iptal kararları vardı. O nedenle bu 
bölgede sıkıntı yaşanıyordu. Halkımızın 
beklentileri ve mahkeme kararlarına uy-
gun şekilde planları yeniden revize edip 
Büyükşehir Meclisi’ne taşıdık. Planlarımız 
onaylandı. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. 
Ayrıca bize destek veren Erkan Demirci, 
Kerim Başkaptan başta olmak üzere tüm 
Büyükşehir Meclis üyelerine teşekkür 
ederim” dedi.

“Kuzey Alanya’yı  
cazibe merkezi yapacağız”

Kuzey Alanya’nın önündeki engellerin 
kalktığına vurgu yapan Başkan Yücel, 
Kuzey Alanya’yı cazibe merkezi haline 
getireceklerini söyledi. Başkan Yücel, 
“Yollar, sosyal alanlar, parklar, sağlık 
ocağı ve çocuk kreşi projemizle o bölgeyi 
cazibe merkezi yapacağız” dedi.

Avsallar’ın da imar sorunu çözüldü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Avsallar Mahallesi’nde mahkeme 
kararları nedeniyle yaşanan imar so-
rununun çözüme kavuşturulduğunun 
müjdesini verdi. 

Başkan Yücel, “Avsallar Bölgesi için, 1.5 
yıldır üzerinde çalıştığımız Danıştay 
kararlarından sonra bölgenin planlaması  
ile ilgili mahkeme kararları belediyemizin 
lehine sonuçlandı. Kararlar Belediyemize 
geldi. O bölgedeki turizmciler, müteah-
hit firmalar ve bölge halkının önü açıldı. 
Orada biriken sorunları İmar Müdürlü-
ğümüz ivedilikle çözecek. Artık Avsallar 
halkı iskan, ruhsat ve inşaat ruhsatlarını 
almaya devam edecek. Bölge halkına 
hayırlı olsun” dedi.

Alanya’nın imar 
sorunları hızla çözülüyor
Alanya Belediyesi’nin hazırladığı Kütürüp, Sugözü Mahallesi ve Fığla Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli 
nazım imar planları Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Alanya Belediyesi’nin Güneş 
Enerjisi Santrali (GES) Projesi’nin yapımı için gereken imar planı değişikliği de kabul edildi. Kuzey 
Alanya halkına imar planlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Yücel, “Ne dediysek o. Halkımıza 
verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz” dedi.
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Bir yılda merkez ve uzak mahallelerde pek  çok par-
kı tamamlayarak şehrin park ve yeşil alan ihtiyacını 
karşılamaya devam eden Alanya Belediyesi,  Alanya’nın 
batı girişine kazandırdığı muhteşem Dinek Park’ıyla da 
vatandaşlardan takdir topladı. Kent mobilyaları, Selçuklu 
s imgeleri ve kale manzarasıyla eşsiz bir görünüşe sahip 
park, ziyaretçilerine huzur dağıtıyor.

Alanya yazısı ile selfie

Şehrin girişindeki parka yazılan dev Alanya yazısı 
fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu. Parkta çekilen 
fotoğraflar, sosyal medyada en çok paylaşılan Alanya 

fotoğrafları arasına girdi. Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Alanya’ya gelen misafirlerimizi, ilk Selçuklu yıldızı 
ve Alanya simgesi karşılayacak. Alanya’ya çok yakışan 
güzel bir parkı daha hizmete sunduk. Vatandaşlarımıza 
hayırlı olsun” dedi.  

Selçuklu yıldızı süslüyor

Kızlarpınarı Mahallesi Dinek mevkiinde şehrin batı girişi-
ne yapılan parkı, Alanya’yı kışlık başkent olarak kulla-
nan Selçuklu Devleti’nin simgelerinden Selçuklu yıldızı 
süslüyor. Yıldızın çevresinde ise gezinti yolları, oturma 
alanları, dekoratif çiçeklikler ve yeşil alanlar yer alıyor. 

Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu park-
taki şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark 
ve olimpik üçlü trambolin gibi oyun grupları tama-
men yenilerek, güvenli hale getirildi.

Seanslar halinde hizmet veriyor

Gün içersinde seanslar halinde hizmet veren park, 
günde 8 saat çalışıyor. Bir seferde 40 çocuğun 
eğlenebileceği park,  2 ila 10 yaş arası çocuklar 
için tasarlandı. Parktan faydalanmak isteyen 
çocukların yanında güvenlik açısından aileleri ya 

da bir yakınlarının da bulunması gerekiyor. Park 
ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Belediyemizin 
düzenlediği tüm oyun alanları çocuklara prob-
lem çözme yeteneği, keşfetme, hayal gücünü 
geliştirme ve araçlarla oynayarak yeni oyunlar 
geliştirme yönünde fırsatlar sunuyor. 

Eskiyen balon parktaki tüm şişme oyun grupla-
rını hem yeniledik hem de güvenli hale getirdik. 
İhtiyaçlar doğrultusunda yeni çocuk parklarının 
sayısını arttırıyoruz. Bir yandan da mevcut parkları 
yenileyerek oyun gruplarını düzenliyoruz” dedi.

Dev Balon Park yenilendi
Alanya Belediyesi 
Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü tarafından, 
Hacet Mahallesi 

Atatürk İlköğretim 
Okulu kuzeyindeki 

dev balon park 
yenilendi.

Muhteşem park: Dinek
Alanya Belediyesi, Dinek Parkı’yla şehrin özlemini çektiği 
örnek projelerden birini daha hayata geçirdi. 

Alanya’ya 
gelen 
misafirlerimizi, 
ilk Selçuklu 
yıldızı ve 
Alanya 
simgesi 
karşılayacak
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Keykubat Parkı, yeni 
görünümü ile göz dolduruyor
Alanya’nın tarihi simgesi olan Alaeddin Keykubat 
Anıtı ve Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. 
Yeni görünümü ile göz dolduran park, şehre giren 
misafirleri selamlarken, eşsiz görselleriyle bölgeye 
bambaşka bir hava katıyor.

Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki 3 bin 341 metrekarelik 
alanda yenileme çalışmaları tamamlanan Alaeddin 
Keykubat Anıtı ve Parkı, içerisinde Alaaddin Keyku-
bat Heykeli ve kaidesi, oturma ve dinlenme alanları, 
2 adet süs havuzu, çiçeklikler, mini bitki terasları, 

gezinti yollarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Yeni-
lenen çehresi ile ziyaretçi akınına uğrayan park, aynı 
zamanda gezinti ve yeşil alanları ile bir kent meydanı 
özelliği taşıyor. 

Türk devletlerini temsil eden bayrak direkleriyle, 
mizanpaj çalışmalarının yanı sıra ışık görselleriyle de 
ziyaretçilerinin büyük beğenisini toplayan Alaaddin 
Keykubat Anıtı ve Parkı, muhteşem çevre düzenleme-
si, deniz manzarası ile dinlenmek ve hoş vakit geçir-
mek isteyen vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu.

Kızlarpınarı 
Mahallesi’ndeki 

3 bin 341 
metrekarelik 

alanda yenileme 
çalışmaları 

tamamlandı.

“Sak Irmağı Parkı  
önemli bir eksikliği giderdi”

Sak Irmağı Parkı ve sosyal tesisleri vatandaş-
lar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özelikle haf-
ta sonları ailelerin vazgeçemediği bir mekan 
haline gelen park, basketbol, futbol gibi spor 
tesisleri ile gençlerin yeni mekanı oldu.

Hafta sonu Sak Irmağı Parkı’nı tercih eden 
aileler parkta dinlenirken, gençler günün her 
saati spor imkanı sağlayan tesislerin tadını 
çıkarıyor. 

Parkta 845 metrekare  
spor alanı bulunuyor

5 adet masa tenisi bulunan Sak Irmağı Par-
kı’nda ipli tırmanma alanı, dış mekan spor 
aletleri ve basketbol sahası yer alıyor. Engelli 
çocukların da kullanabileceği oyun grupları-

nın yer aldığı parkta, spor aktiviteleri için ise 
toplam 845 metrekare alan ayrıldı.

Başkan Yücel, ”Gençlerimize  
her türlü imkanı sunuyoruz”

Sak ırmağı parkına vatandaşların ilgisinin 
yanısıra özellikle çocukların ve gençlerin spor 
yaparak vakitlerini burada geçirmelerinin 
memnuniyet verici olduğunu dile getiren Alan-
ya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tüm 
parklarda çocuklarımızı ve gençlerimizi spora 
teşvik etmek için çok yönlü spor tesisleri 
oluşturuyoruz. 

Masa tenisinden basketbol ve futbol alanlarına 
kadar çocukların ilgisini çeken tesisler kuru-
yoruz. Gençlerimiz her şeyimiz, onları kötü 
alışkanlıklardan korumak için her türlü imkanı 
sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sak Irmağı Parkı,  
sosyal ve spor 
alanlarına yoğun ilgi
Sak Irmağı Parkı, sosyal ve spor tesisleri ile vatandaşlar tarafından 
yoğun ilgi görüyor. Park özellikle basketbol, futbol gibi spor tesisleri ile 
gençlerin ve çocukların gözde mekanı haline geldi.
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Alanya Belediyesi tarafından Ekim 2015’te Oba Mahallesi Maki Sokak’ta temeli atılan 
öğrenci yurdu, Nisan 2016’da tamamlanacak. Okumak için Alanya merkeze gelmek 
zorunda kalan ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim hayatlarını çağdaş bir anlayışla 
sürdürebilmelerine imkan sağlayacak Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun iç dekorasyon ve  
eğitim üniteleri ise yaz aylarında bitirilecek. Yurt,  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 
öğrencilerin hizmetine sunulacak.

“Öğrencilerimize evlerini aratmayacağız.”

Yurdun öğrencilere aile sıcaklığını aratmayacağını vurgulayan Alanya Belediye Baş-
kanı Adem Murat Yücel, “İlk etapta iki engelli odasıyla toplam 160 öğrenciye barınma 
imkanını sağlayacağız. Yurdumuz, ileri zamanlarda ihtiyaç durumuna göre 200 yatağa 
kadar çıkarılabilecek şekilde projelendirildi. 4 kattan oluşan yurt, konforlu odaları, ye-
mekhanesi, dinlenme ve çalışma mekanları, 24 saat güvenlik hizmeti, geniş bahçe-
siyle öğrencilere dinlenme ve eğlence imkânı da sunacak” dedi.

“Kızlarımızın okutulmasını istiyoruz.”

Kırsal mahallerde yaptığı gezilerde tespit ettiği en büyük sorunun kız çocuklarının 
eğitim ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Birçok çocuğumuzun şehirde 
kalacak yeri olmadığı için ilkokulu bitirdikten sonra okuyamadıklarını gördüm. Bu yurt 
inşallah ortaokul ve liseyi okumak isteyen çocuklarımızın hayallerinin yolunu açar.   
2 milyon 360 bin TL’ye mal olacak olan yurtta, güvenlik dahil her türlü konfor ve 
imkan düşünüldü” şeklinde konuştu.

Kız öğrenci yurduna  
son çivi Nisan’da
Merkeze uzak mahallelerdeki ortaokul ve lise öğrencileri için 
yaptırılan, “Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu” önümüzdeki 
Nisan ayında tamamlanıyor.
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Kır Lokantası ve Düğün 
Salonu tamamlanıyor
Kestel Mahallesi’nde yapımı devam eden Kır Lo-
kantası ve Düğün Salonu’nda çalışmalar sona geldi. 
Engelli kullanımına uygun olarak tasarlanan projede 
kafeterya ve açık alan bölümlerinde modern mi-
mari malzemeler kullanıldı. Kestel Kır Lokantası ve 
Düğün Salonu ayrıca bin kişilik çok amaçlı salonu 
ile farklı toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği 
yapabilecek. Kestel Mahallesi ve civar mahallelerin 

sosyal alan ihtiyacını karşılayacak olan kır lokantası 
ve düğün salonunun, 3 ay içerisinde tamamlanarak 
hizmete açılması hedefleniyor.

Düğün salonunda devam eden çalışmaları yerinde 
inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, ‘’Çok amaçlı kullanmayı hedeflediğimiz Kır Lo-
kantası ve Düğün Salonu tamamlanmak üzere. 2016 
yılında halkımızın kullanımına açacağız.’’ dedi.

Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, Kestel 
Mahallesi’nde 
yapımı devam 
eden Kır Lokantası 
ve Düğün 
Salonu’nda 
incelemelerde 
bulundu. 

Mahmutlara, 
yeşil alan ve kafeterya 

Kafeterya ve yeşil alanda kaydıraklı çocuk 
oyun grupları, salıncak, tırmanma aletleri, 
tahterevalli, zıpzıp, dış mekan spor aletleri 
ve pinpon masası olan aktivite alanları,  
gezinti yolları, oturma alanları tasarlandı. 
3 ana girişe sahip parkın düzenlemesinde 
mevcut ağaçlar korunarak, parkın genelin-
de ağaçlardan oluşan yoğun gölgelik alan 
bırakıldı.

Engeliler için yeni mekanlar tasarlandı

Engellilerin de kullanımına uygun tasarla-
nan parka bir adet de engelli şarj istasyonu 

yerleştirilerek, akülü sandalyelerin şarj 
edilmesine imkan sağladı.

 230 m2 kapalı alanı, ayrıca ön tarafında 
ahşap teras ve açık alandaki sert zeminde 
her mevsim vatandaşlara hizmet verecek 
olan kafeterya, bölge halkının yaptığı çe-
şitli organizasyonlara ev sahipliği yapabi-
lecek kapasitede. Proje modern görünümü 
ve fonksiyonel kullanımı ile içerisinde 
birçok aktiviteyi de barındırarak ilçemizde 
halkın hoşça vakit geçirebileceği farklı bir 
mekan mahalleye kazandırıldı.

Alanya Belediyesi, Mahmutlar 
halkının yeşil alan ve park 
ihtiyacını karşılayacak,  
içinde kafeterya, oyun 
grupları, dinlence alanlarının 
ve engelliler için özel 
mekanlarıyla ailelerin hoşça 
vakit geçirebileceği modern 
bir parkı yakında hizmete 
sunuyor.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Üniversitesi ile yürü-
tülecek yeni proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir toplantı düzenledi. Top-
lantıya, Başkan Yücel’in yanı sıra Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamide 
Gübbük ve ilgili müdürlükler katıldı. 

Toplantıda, Türkiye’de muz ve muz ürünleri hakkında önemli araştırmalara 
imza atan akademisyen Prof. Dr. Hamide Gübbük ile Alanya muzu, muz lifi, 
muzdan elde edilecek hediyelik ürünler, muzla ilgili oluşturulmuş materyal-
lerin yurtdışında tanıtımı için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Muz lifi Projesi’ne akademik destek

Başkan Yücel, muzu sadece bir meyve ve ticaret ürünü olarak görmemek 
gerektiğini belirtti. Muzun hem meyvesi hem de gövdesiyle birlikte ele 
alınarak değerlendirilebileceğini kaydeden Yücel, Kültür Müdürlüğünün muz 
lifi ile ilgili başarılı çalışmalarını hatırlattı. Başkan Yücel,”Alanya Belediyesi ve 
Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanacak yeni projeler ve ARGE çalışma-
larımızla muz ve muz ürünlerinin daha iyi noktalara gelebileceğini öngörü-
yorum. 

Bu projelerle hem Alanya muzu daha iyi değerlendirilmiş olacak hem de yeni 
bir tanıtım materyali haline gelecek” dedi.

Tanıtımda 
yeni hedef 
muz lifi
Muz ve ürünlerinin bölge tanıtımında daha 
etkin şekilde katılması için akademik 
çalışma başlatıldı.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
basın mensupları ile birlikte merkez ve doğu 
bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi.  Yeni belediye binasının yapılacağı 
alanda incelemelerde bulunan Başkan Yücel, 
”Önceliğimiz; belediye binasından öte Alan-
ya’ya kent meydanı kazandırmak. 20 yıldır 
tartışılan kent meydanı sorunun çözerek, hal-
kımıza en kaliteli hizmeti vermek.  Kentimize 
belediyeciliğin en güzel şekilde yapılabileceği 
akıllı bir hizmet binası kazandıracağız” dedi.

44 park ve yeşil alan projesinden  
19’u tamamlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
basın mensuplarına ilçede yapılan bazı hiz-
metleri yerinde tanıttı. İlk olarak Dinek Parkı’nı 
basın mensupları ile gezen Başkan Yücel, Park 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen 
44 yeşil alan ve parktan 19 tanesinin tamam-
landığını kaydetti. Başkan Yücel, devam eden çalışmalarla birlikte 2 
yılda, 44 adet parkın halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Yücel, 
Dinek parkının ardından, yeniden düzenleme yapılan Alaattin Key-
kubat Parkı’na geçti. Burada basın mensupları ile hatıra fotoğrafı 

çektiren Başkan Yücel, daha sonra yapımı 
tamamlanan Sak Irmağı Parkı ve Yeşil Alanı 
Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı. İçeri-
sinde kafeterya, tenis masaları, jimnastik 
aletleri ve spor alanlarının bulunduğu alanın 
bölgenin çehresini değiştireceğini belirten 
Başkan Yücel, özellikle Kuzey Alanya ile 
birleşen yerleşim yoğunluğunun olduğu bu 
bölgenin nefes alacağını anlattı.

Yeni barınak Şubat’ta hizmete girecek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
daha sonra Demirtaş Mahallesi’nde 24 dö-
nümlük alana sokak hayvanları için tasarla-
nan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabi-
litasyon Merkezi’ni gezdi. Yeni barınağın 3 
milyon TL’ye mal olacağını belirten Başkan 
Yücel, en kısa zamanda barınağın hizme-
te başlayacağını açıkladı. Hayvan refahını 

sağlayacak modern tesislerin Avrupalıların 
büyük takdirini kazandığını anlatan Başkan Yücel, “Yunanistan’dan 
gelen kardeş şehir heyetleri sokak hayvanları için böyle bir merke-
zin yapıldığını duymuşlar.

Başkan Yücel, basın 
mensuplarına çalışmaları 
yerinde tanıttı
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Bizi takdir ettiler. Çünkü ülkelerinde hayvan barınağı 
yokmuş. Biz Alanya Belediyesi olarak Türkiye’de ilk 
olan bu merkez gibi pek çok projeyi hayata geçirme-
ye her zaman adayız. Bu arada sokak hayvanlarının 
gerek bakımlarında gerekse ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında bizleri yalnız bırakmayan hayvan sever 
dernekleri ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Mahmutlar’a  kafeterya,  
Oba’ya öğrenci yurdu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, basın 
gezisini Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam 
eden kafeterya ve Oba Mahallesi’ndeki Alanya Bele-
diyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda sürdürdü.

Yeni hizmet binası

Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanacak yeni 
belediye hizmet binası projesi hakkında da binanın 
yapılacağı alanda basın mensuplarına ayrıntılı bilgi 
veren Başkan Yücel, alanı ve projeyi basın mensup-
larına tanıtarak, imar tadilatı ile alanı 4.5 dönümden 
10 dönüme çıkardıklarını söyledi. Yücel, ”Yeni bina  
9 bin m2 kapalı otoparkı, yeşil alanları ve sosyal 
donatıları ile örnek bir hizmet binası olacak. Ulaşımı 
kolay, halkımıza en iyi şekilde hizmet sağlayacak 
akıllı hizmet binası olacak. Şu an kullandığımız hiz-
met binasının 5 katı büyüklüğünde 24.500 m2 inşaat 
alanına sahip. Hem doğuya hem batıya hitap edecek 
şekilde merkezde bulunuyor” dedi. Yeni bina için en 
uygun yerin burası olduğunun altını çizen Başkan 

Yücel, “Önceliğimiz Alanya’ya bir kent meydanı ka-
zandırmak. 20 yıldır tartışılan kent meydanı sorunu-
nu da yeni belediye binası ile çözmüş olacağız” diye 
konuştu.

Tosmur’a temizlik işleri şantiyesi

Tosmur Mahallesi’nde yapımı süren Temizlik İşleri 
Şantiyesi’ni basın mensupları ile gezen Başkan Yü-
cel, şantiyenin doğu mahallelerine hizmet verece-
ğini söyledi. Batı bölgesinde olduğu gibi bu bölgeye 
de bir terfi merkezi yapacaklarını kaydeden Başkan 
Yücel, Demirtaş’a kadar olan bölgenin çöpünü bu 
terfi merkezinde toplayarak dağıtımını buradan 
yapacaklarını kaydetti.

Yeni taksi durakları 

Alanya’da yenilenen taksi duraklarından Cikcilli 
Taksi Durağı’nı basın mensuplarına tanıtan Başkan 
Yücel, yeni duraklarla kente kimlik kazandıracakla-
rını söyledi. İlçe genelinde 28 adet taksi durağının 
bulunduğunu hatırlatan Başkan Yücel, “20 tanesini 
yeniliyoruz. 15 ila 20 bin TL’ ye mal oluyor. Duraklarda 
aynı zamanda bankamatik kulübesi de bulunuyor. 
Estetik açısından yine örnek projelerimizden birisi” 
dedi.

Halk ekmek büfeleri

Başkan Yücel, halk ekmek büfelerini yeniden dizayn 
ettiklerini belirterek, “Bu proje ile hem kente kimlik 
kazandırmak hem de dar gelirli vatandaşlarımıza bir 
katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Tavşandamı ve Mamadı’ya yeni proje 

Basın mensupları ile gezisini Merkez Şantiye 
de sonlandıran Başkan Yücel, burada ça-
lışmalar hakkında genel bir değerlendirme 
yaptı. Başkan Yücel,”2 yılda 19 parkın yapımını 
tamamladık ve yapım aşamasındaki 25 parkın 
da projesi hazır. 2 yıllık çalışma programımız-
da 44 adet parkı hizmete sunmuş olacağız. 
Tavşan Damı ve Mamadı projelerimiz de yapım 
aşamasında” dedi.

Merkezde ve mahallelerde 8 adet düğün 
salonu projesi olduğunu belirten Başkan 
Yücel, ”Bunlardan 3 tanesi tamamlandı. 
Konaklı, Mahmutlar olmak üzere 5 tanesinin 
daha yapımına başlanacak. Ayrıca Burçaklar 
Mahallesi’nde de 5 mahalleye hizmet verebi-
lecek bir düğün salonu planladık. Kestel’deki 
kır lokantası da tamamlanmak üzere. Kısa 
zamanda hizmete sunacağız” dedi.

2015’te 173 km asfalt,  
350 km yol düzenlendi

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında 
ilgi veren Başkan Yücel, kırsal mahallelerin 
altyapısı için 2.5 milyon TL tutarında altyapı 
malzemesi alımı yapıldığını kaydetti. Başkan 
Yücel, ”Bir yıllık çalışma programında 173 km 
asfalt yaptık. Kırsal mahallelerde 350 km yol 
düzenlemesi yapıldı. Asfalt ve altyapıda yıllık 
hedeflerimizi kat ve kat aştık. Çalışmalarımız 
tüm bölgelerde devam ediyor” dedi.

Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün 
çalışmaları 
hakkında ilgi veren 
Başkan Yücel, 
kırsal mahallelerin 
altyapısı için 2.5 
milyon TL tutarında 
altyapı malzemesi 
alımı yapıldığını 
kaydetti
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Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı hizmetlerle 
takdir toplamaya devam eden Alanya Belediyesi,  
Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi ve belediye başkanlarının teşvi-
ki amacıyla düzenlediği  1. Akdeniz Belediyecilik 
Proje Yarışması’nda  iki ayrı kategoride iki ikicilik 
ödülü aldı.  Antalya Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen törende, Alanya Belediyesi 25 belediye 
arasında iki ödüle birden layık görüldü.

 Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü imzası ile verilen 
ödülleri  Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel adına, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp 
ve Belediye Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu aldı.

İlk ödül muz lifi projesine

Alanya Belediyesi’nin ev hanımlarının istihdamına 
yönelik hazırladığı ve yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü 
“Muz Lifi Projesi”  “Çevre Koruma ve Geliştirme” 
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

 Projede, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Muz Lifi Projesi’nin faaliyet-
leri arasında bulunan ev hanımlarına yönelik muz 
lifinden hediyelik eşya, çanta, ayakkabı, bebek, 
biblo gibi süs malzemesi üretilmesinin yanı sıra, 
muz gövdesinden elde edilen lif posasının park ve 
bahçelerde kullanması için gübre ve kimya olarak 
değerlendirilmesi ile ilgili arge çalışmalarına  yer 
verildi.

İkinci ödül  
Belediye Muhtar Elele Projesi’ne

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 
“1. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması”nda,  “İyi 
Yönetişim ve Kurumsal Gelişim” kategorisinde 
ikinci ödülü yine, “Belediye Muhtar Elele” 
projesiyle Alanya Belediyesi aldı.

Yereldeki ihtiyaçlara ve sorunlara vatandaşların 
bakış açısını ortaya koyan projede, belediyenin 
muhtarlara ve kırsal bölgelere yönelik yaptığı diş 
sağlığı taramaları, genel sağlık taramaları, sağlık 
seminerleri, mahalle ziyaretleri ve sosyal yardım 
çalışmalarına yer verildi.  Ayrıca Alanya Beledi-
yesi’nin vatandaşa hizmeti esas alan, katılımcı, 
şeffaf, hesap verebilir çağdaş bir anlayışla yöne-
tim sergilediğine de vurgu yapıldı.

Başkan Yücel:  “Gururluyuz”

Kazanılan ödüllerle ilgili bilgi veren Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, 25 belediyenin katıl-
dığı yarışmada iki ödüle birden layık görülmekten 
gurur duyduklarını söyledi. Yücel, “Vatandaşları-
mıza sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet sunu-
yoruz. Hazırladığımız projelerimizde insan odaklı 
projeler. Bu projelerimizin de ödüle layık görülmesi 
hem bizi gururlandırıyor de he şevkimizi arttırıyor. 
Bu ekiple daha başarılı projelere imza atacağımı-
za inanıyorum. Ekibime ve emek veren herkese 
teşekkür ederim” dedi.

Alanya Belediyesi’ne 
çifte ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 1. Akdeniz Belediyecilik 
Proje Yarışması’nda Alanya Belediyesi, Belediye Muhtar Elele ve Muz Lifi 
projeleriyle iki ödül birden aldı.

Alanya 
Belediyesi’nin 
vatandaşa hizmeti 
esas alan, katılımcı, 
şeffaf, hesap 
verebilir çağdaş bir 
anlayışla yönetim 
sergilediğine de 
vurgu yapıldı.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mah-
mutlar Mahallesi’nde çarşı esnafı ile bir araya geldi. 
Esnaflarla kahvaltı yapan Başkan Yücel, belediye 
çalışmalarını anlatarak talep ve sorunları dinledi.

“Bölgenin en büyük araç filosu bizde”

Alanya Belediyesi olarak merkezdeki gibi beldelere, 
köylere ve yaylaların en ücra köşesine kadar hakim 
olduklarını kaydeden Başkan Yücel, “461 araçtan olu-
şan ve üçte birinin iş makinesi olduğu araç filomuzla 
bölgenin en büyük araç şantiyesine sahibiz” dedi. 

Eğitime yatırımımız 20 milyon Tl’yi geçti

Sadece yol, altyapı gibi çalışmalar değil eğitimden 
sosyal projelere kadar pek çok alanda hizmet ver-
diklerini vurgulayan Başkan Yücel, özellikle eğitim 
alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan 
Yücel,  “Şu an itibari ile 30 okulumuzun çevre dü-
zenlemesini tamamladık. Eğitim alanında yaptığımız 
harcama 20 milyon TL’nin üzerine çıktı. Merkezdeki 
okullarda hangi konfor varsa beldelerimizde, köyle-
rimizde de aynı konforu sağlamak adına bu yöndeki 
yatırmalarımız devam edecek”  diye konuştu.

“Dünyanın en güzel meydan  
projesini hayata geçireceğiz”

Alanya’da sosyal alanlar anlamında büyük çalışmalar 
yaptıklarını belirten Başkan Yücel, “Tavşandamı Pro-
jesi’yle devam edecek olan sosyal projelerimizi, Bele-
diye binasının yerine yapacağımız meydan ile taçlan-
dıracağız. Kızılkule’den, çay bahçesini, Sulu Parkı içine 
alan ve Begonvil’in bulunduğu yere kadar uzanan 
dünyanın en güzel meydanını yapacağız. Alanya’ya 
gelen bu meydana uğramadan gitmeyecek”  dedi

Mahmutlar’a 3 yeni park yapılıyor

Mahmutlar’a 3 adet park yapıldığını belirten Başkan 
Yücel, ”Yapımı devam eden park ise özellikle aileleri-
miz ve çocuklarımız için bir dinlenme ve eğlenti yeri 
olacak. Gerçekten Mahmutlar’a böyle bir sosyal alan 
gerekiyordu. ” dedi. Yücel, Mahmutlar Mahallesi’ndeki 
düğün salonunun yetersiz olduğunu ve yeni bir düğün 
salonu ile ilgili planlama çalışmalarının yapıldığını söy-
ledi. Mahmutların imar planı hakkında da vatandaşlara 
aydınlatıcı bilgiler veren Başkan Yücel, 18. madde çalış-
malarının Şubat ayından sonra başlayacağını anlattı.

Başkan Yücel, Mahmutlar 
esnafını dinledi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gerçekleştirdiği toplantı ve 
programlarla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahmutlar Mahallesi’nde 
çarşı esnafı ile bir araya gelen Başkan Yücel, belediye çalışmaları hakkında bilgi 
verip, esnafın sorunlarını dinledi.

Mahmutların 
imar planı 
hakkında da 
vatandaşlara 
aydınlatıcı bilgiler 
veren Başkan 
Yücel, 18. madde 
çalışmalarının 
Şubat 
ayından sonra 
başlayacağını 
anlattı.
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Alanya Tevfik Hoca Evi’nde Kadıpaşa Mahalle Muhtarı 
ve Merkez Mahalle Muhtarları Odası Başkanı Hasan 
Öner’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Beledi-
ye Başkanı Adem Murat Yücel ve Başkan Yardımcıları 
katıldı.

Başkan Yücel, tek tek  
muhtarları dinledi ve not aldı

Toplantıda, mahalle muhtarlarının tek tek taleplerini 
dinleyen ve not alan Başkan Yücel, daha sonra yapılan 
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Alanya Belediyesi’nin projeleri, sağlık, sosyal yardımlar, 
eğitim, altyapı, üstyapı ve bu hizmetlerin en kaliteli şe-
kilde halkla buluşturulması adına yapılan teknik altyapı 
yatırımları hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Yücel, 
22 ayda ilçenin her bölgesine hakim bir yapı oluş-
turduklarını ifade etti. Başkan Yücel, “Her mahalleye 
ulaşan hizmet ağımızın yanında bilgi işlem ve teknik 
altyapı yatırımlarında da sayılı belediyelerden biri duru-
mundayız” dedi.

“Kuzey Alanyalılar rahat olsunlar”

Toplantıda özellikle Sugözü, Küçükhasbahçe,Tepe ve 
Dinek mahalleleri muhtarlarının, sağlık ocağı, çocuk 
parkı ve pazar yeri talepleri için gerekli çalışmaların 
yapılacağını kaydeden Başkan Yücel, ”Kuzey Alanya’da 
yaşayan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bölge için 
imardan sosyal tesislere kadar her şekilde sorunları 
çözülecek. Ekonomik yönden bölgenin kalkınması adı-
na çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öner: “Hizmetler için teşekkür ediyorum.”

Alanya Merkez Mahalle Muhtarları Odası Başkanı 
Hasan Öner ise, ”Tüm muhtarlarımız adına mahalleri-
mizde yapılan hizmetler için Başkanımıza ve ekiplerine 
teşekkür ediyorum. Başkanımız belirli aralıklarla mer-
kez ve yeni mahallelerin tüm muhtarları ile bir araya 
gelerek bizleri dinliyor, bizlerin bilmediği Belediyenin 
diğer hizmet ve yatırımları hakkında bize bilgi veriyor” 
diye konuştu.

Dim muhtarları hizmetlerden memnun

Merkez mahalle muhtarlarından bir hafta sonra, Dim 
Bölgesi’nin 12 mahalle muhtarıyla buluşan Alanya Be-
lediye Başkanı Adem Murat Yücel, toplantıda mahalle-
lerde yapımı devam eden çalışmalar ve yeni yapılacak 
yatırımlar hakkında bilgi verdi. 

Yücel, kırsaldaki kız öğrenciler için umut ışığı olan 
Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun son durumu hakkında da 
muhtarları bilgilendirdi. Başkan Yücel, “İlkokuldan sonra 
okumak isteyen ancak hem ulaşım hem de maddi 
imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarımı-
za sahip çıkmak adına Oba Mahallesi’ne yaptığımız Kız 
Öğrenci Yurdunu, inşallah 2016-2017 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda öğrencilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Muhtarlar ile sürekli istişare içinde olduklarını belirten 
Başkan Yücel, “Her mahallemiz ve muhtarlarımız bizim 
için değerli ve önemli.  Mahallelerimize daha hızlı ve 
yerinde hizmet yapmak için muhtarlarımız ile bir araya 
gelerek sorunları ve hizmetleri görüşüyoruz’’ ifadesini 
kullandı.

Başkan Yücel , merkez ve yeni mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarını 
sürdürüyor. 18  merkez ve  12 Dim bölgesi muhtarıyla birer hafta arayla bir 
araya gelen Başkan Yücel, muhtarlın talep ve sorunlarını dinledi. Yücel, en 
ücra köşelere kadar uzanan hizmet ağının yanında, bilgi işlem ve teknik 
altyapı yatırımlarında da örnek bir belediye olduklarını söyledi.

Muhtarlarla 
buluşmaya devam

Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, 
toplantıda 
mahallelerde 
yapımı 
devam eden 
çalışmalar ve 
yeni yapılacak 
yatırımlar 
hakkında bilgi 
verdi. 
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir Yasa-
sıyla mahalleye dönüşen Alanya’nın 16 beldesinin, kuruluşların-
dan kapandıkları tarihe kadar belediye başkanlığı yapmış tüm 
eski başkanlarını, Hasanağalar Konağı’nda düzenlediği kahvaltı-
da buluşturdu.

“Alanya için güç birliği yapalım, Alanyanın ivmesini 
yükseltelim”

Alanya Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleri hakkına belediye 
başkanlarına bilgi veren Başkan Adem Murat Yücel, “Alanya 
için güç birliği yapalım, Alanya’nın ivmesini yükseltelim. Böl-
gemize hep birlikte sahip çıkalım; benim için bölgemizin ortak 
değerleri her şeyden öndedir. Sizler beldelerinize, dolayısıyla 
Alanya’ya yıllardır hizmet ettiniz. Beldenizi siz bizden daha iyi 
tanıyorsunuz. Bizim eksiklerimizi görerek bizi yönlendirmenizi 
istiyoruz. Sizler bölgenin hem siyasetine, hem ticaretine yön 
veren büyüklerimizsiniz. Her zaman sizlerin desteğine ihtiya-
cımız olacak ” dedi.

“Eleştiri ve tenkit etmekten çekinmeyin.”

“Bölgenin refahı ve ortak paydası için beni eleştirmekten ve 
tenkit etmekten çekinmeyin; ben eleştiri ve tenkitlerden keyif 
alırım”  diyen Başkan Yücel,  tenkitlerin bazen kendisinin göre-
mediklerini görmesini sağladığını söyledi.  

Alanya’yı merkez ve mahalleleriyle bir bütün olarak gördüğünü 
ve hizmet dağıtırken de bu anlayışla hareket ettiğini kaydeden 
Başkan Yücel, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm bele-
diye başkanlarının görüş ve düşüncelerinin kendisi için önemli 
olduğunu söyledi.

38 belediye başkanının katıldığı davette söz alan bazı belediye 
başkanları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşek-
kür ederek, “Yıllardır görmediğimiz hizmet arkadaşlarımızla, 
dostlarımızla bizi buluşturdunuz. Bu dostluğu ve muhabbeti 
arttıralım. Bu buluşmaları daha sık hale getirelim. Alanya paydası 
her zaman bizi birleştirir” ifadelerini kullandılar.

Alanya’nın eski Belediye 
Başkanları buluştu
Büyükşehir Yasası’yla mahalleye dönüşen Alanya’nın 16 beldesinin 
kuruluşlarından kapandıkları tarihe kadar belediye başkanlığı yapmış tüm 
eski başkanları Hasanağalar Konağı’nda düzenlenen kahvaltıda buluştu.
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Hilal Taksi’de gerçekleşen kahvaltıya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel,  Kızlarpınarı Ma-
halle Muhtarı Mehmet Sefa Çorbacı, Şoförler 
Odası Başkanı Ali Akkaya ve taksiciler katıldı.

Durak çalışanları ile sohbet eden Başkan Yücel,  
kahvaltı yaparak, Belediyenin çalışmaları ve 
projeleri hakkında bilgi verdi. Alanya’da yeni-
lenen taksi duraklarının kente kimlik kazandı-
racağını söyleyen Yücel, ”Bu konudaki çalış-
malarımızda da sona gelmek üzereyiz. Estetik 
açıdan örnek projelerimizden birisi. Taksici 
esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ise taksici 
esnafı adına Başkan Yücel’e teşekkür etti. 
Akkaya, ”Özellikle yeni duraklar için Başka-
nımız Adem Murat Yücel’i tebrik ediyoruz. 
Her türlü sorunumuzu kendilerine rahatça 
söyleyebiliyoruz ve hizmet alıyoruz. 

Başkanımızın da arz ettiği gibi yeni durakla-
rımız gerçekten kente bir kimlik kazandırdı. 
Gelişi güzel duraklardan muntazam ve insan-
lara güven veren bir görsel oluştu. Kendile-
rine tüm taksici esnafımız adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 
Ak Partili Meclis Üyeleriyle tarihi Hasanağalar 
Konağı’nda bir toplantı düzenledi. Meclis Üye-
lerinin Belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini 
alan Başkan Yücel, üyelere devam eden belediye 
yatırımları, temeli atılan sosyal projeler, spor 
organizasyonları ve günlük hizmetler hakkında 
bilgi verdi

 “Hizmette büyük  
düşünmek lazım”

Hizmette büyük düşünülmesi gerektiğinin vur-
gulayan Başkan Yücel, Türkiye’de sadece birkaç 
şehirde bulunan 5 milyon TL harcanarak Toslak 
Şantiyesi’ne kurulan ve saatte 400 ton asfalt 
malzemesi üreten konkasör ve kapasitesi iki 
katına çıkarılan asfalt şantiyesi hakkında  Mec-

lis Üyelerini aydınlattı. Üyelerle yapılan istişare 
toplantısında, hizmette vatandaşın talebinin 
önemli olduğunu kaydeden Yücel, Demirtaş Dü-
ğün Salonu, Tavşandamı Projesi, Kent Meydanı 
Projesi, Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, 
Belediye Kreşi, sosyal donatı alanları ve Hayvan 
Barınağı projeleri hakkında da bilgi verdi.

Ak Parti’li üyelerden teşekkür

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını 
kaydeden Alanya Belediyesi’nin Ak Partili Meclis 
Üyeleri,  “Aklın yolu birdir. Alanya’nın menfaatleri 
için alınacak kararların arkasındayız” dediler. 
Bu tür toplantıların çok daha samimi ve verim-
li olduğunu söyleyen üyeler, Başkan Yücel’e 
teşekkür ederek, toplantıların devam etmesini 
istediler.

Başkan Yücel, Hilal Taksi 
çalışanları ile bir araya geldi

Yücel, esnaf ve vatandaş 
ziyaretleri kapsamında 

bu kez de Kızlarpınarı 
Mahallesi’nde bulunan 

Hilal Taksi Durağı 
çalışanlarının düzenlediği 
kahvaltıda taksicilerle bir 

araya geldi.

Hasanağalar 
Konağı’nda Ak Partili 

Meclis Üyeleri ile bir 
araya gelen Yücel, 
“Sizin önerileriniz 

bize güç verir. Her 
hizmetimiz Alanya 

içindir” dedi.

“Meclis üyelerimizin 
önerileri bize güç verir” 
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Eski dostlar 
Alanya’da tekrar 
buluştu
Alanya’nın Yunanistan’daki kardeş şehri Nea Ionia’da 
bulunan “Alanyalılar Derneği” Kosta Cobanakis 
başkanlığında Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Çobanakis ve beraberindeki 45 kişilik heyeti, Beledi-
ye Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Yücel, Neo Ionia’lıların barış ve 
dostluk selamlarını kabul etti. Mübadele zamanında Alanya’dan Yu-
nanistan’a göç eden Rumlar ve onların çocuklarından oluşan heyet ile  
Başkan Yücel arasında duygusal anlar yaşandı. Alanya’nın kalplerinde 
ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Çobanakis, Başkan Yücel’e,  ziyaretinin 
anısına dernek tarafından hazırlanan dostluk ve işbirliği figürlü bir kupa 
hediye etti. 

 “Alanya bir başka”

Alanya’da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten Neo Ionialılar, 
“Alanya bir başka, başka da Alanya yok” dediler.  Alanya’nın turizmi, 
ekonomisi, belediye hizmetleri hakkında misafirlerine bilgi veren Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kardeş şehir Neo Ionia ve Alan-
yalılar Derneği ile ilişkilerimizden memnunuz; devam etmesini istiyoruz. 
Alanya çok dinli çok dilli bir şehir.  Biz her zaman insanların huzurlu ve 
mutlu yaşaması taraftarıyız. ” dedi. 

Yeni yılda yeni site
Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesi, içeriği 
zenginleştirilerek yeni yılda yeni tasarımı ile hizmete başladı. 
Global tasarım ve en yeni trendleriyle inşa edilen site, 
kullanılabilirliği, etkili bilgi mimarisi ve kullanıcı odaklı modern 
arayüzüyle takipçilerinin beğenisine sunuldu.

Otomatik arayüz sayesinde kendini her platforma uyarlayabiliyor

www.Alanya.bel.tr ‘nin yeni tasarımı, internet trafiğinin giderek kanalize olduğu tele-
fon, tablet gibi mobil mecralar da hesaba katılarak tasarlandı. Her platforma kendisini 
otomatik olarak uyarlayan arayüz sayesinde, kullanıcılara eskisinden daha iyi hizmet 
etmeyi hedefliyor. 

Görme engelliler  de siteyi ziyaret edebiliyor  www.engelsiz.alanya.bel.tr  

 Alanya Belediyesi, yeni internet sitesini tasarlarken görme engelli ziyaretçilerini de 
unutmadı. Az gören, göremeyen veya renk körlüğü olan ziyaretçiler için ayrı tasarım mo-
deli uygulandı. www.alanya.bel.tr sitesine giren engelli ziyaretçilerimiz, engelsiz.alanya.
bel.tr sitesine yönlendirilerek, navigasyonları ve geçişleri sayesinde sitede daha kolay 
gezinmeleri sağlandı.
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1.5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak planlama çalışmalarında son 
aşamaya geldiklerini belirten Başkan Yücel, şunları söyledi:  “Toslak 
Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli imar plan revizyonu Antalya  Büyük-
şehir Meclisi’nin Aralık toplantısında geçmişti. Projenin yapılacağı 
alanın 1/1000’lik uygulama imar planını da Ocak ayında onay-
lattık. EPDK ve TEDAŞ’a müracaatlarını ise önceden yapmıştık. 
Geri kalan projeleri de tamamlandık. Şubat ayı içinde tamamının 
onaylarını alıp, en geç Mart ayında ihaleye çıkarmayı planlıyoruz. 
6 ay içinde veya gelecek yıl bu zamanlardan önce projeyi hayata 
geçirmiş olacağız.”

GES projesi Alanya için bir milad

GES’in Alanya Belediyesi’nin ve Alanya halkının ürettiği bir proje 
olduğunu ifade eden Başkan Yücel ”Bu projeyle Alanya, bir miladı 
gerçekleştirmiş olacak. Yaptığımız proje kamu kurumları içerisinde 
bu alanda yapılan en büyük proje. Şu güne kadar yapılan projeler 
1.5 MW. Bizim yaptığımız proje ise 3 MW. Ardından 2 MW daha 
ilave ederek bu konuda lider duruma geçeceğiz .  GES ile Alanya 
Belediyesi üreten bir belediye olacak” dedi.

Güneş enerjisi 
santrali hayata 
geçiyor
Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde 
hayata geçireceği Güneş Enerjisi Santrali’yle 
(GES) ilgili tüm altyapı hazırlıkları tamamlandı. 
Proje, üç parselden oluşan toplam 94 dönümlük 
arazi üzerine kurulacak.

Çevreyi korumak ve geri dönüşüm bilincinin 
arttırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını 
kararlılıkla sürdüren Alanya Belediyesi,  500 adet 
geri dönüşüm kafesi ile 50 adet geri dönüşüm 
kumbarasını Alanya’ya kazandırdı. Geri dönüşüm 
kafesi ve kumbaralar gerekli bölgelere dağıtılarak, 
daha fazla geri dönüşüm malzemesinin toplanması 
sağlanıyor. 

500 adet geri dönüşüm kafesi ve  
50 adet kumbara

Alanya Belediyesi tarafından, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, ÇEVKO Vakfı işbirliği ve Alanya Geri 
Dönüşüm, Zortaş Geri Dönüşüm firmaları ile yapılan 
protokol kapsamında 500 adet geri dönüşüm kafesi 
ile 50 adet geri dönüşüm kumbarası Alanya’ya 
kazandırıldı. Çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşü-

me katkıda bulunmak amacıyla projeyi genişleten 
Belediye, geri dönüşüm toplama işinin daha geniş 
alanlarda yapılabilmesi için ÇEVKO Vakfı ve geri dö-
nüşüm firmalarının hazırladığı geri dönüşüm kafes-
leri ve kumbaraları Alanya halkının hizmetine sundu. 

Başkan Yücel, “Çocuklarımıza  
temiz bir dünya bırakmak istiyoruz.”

Çevreye duyarlı bir belediye olarak gelecek nesil-
lere temiz bir dünya bırakmak istediklerini belirten 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geri 
dönüşümün toplandığı alanları genişletmek ve yay-
gınlaştırmak için geri dönüşüm projesinin kapsamını 
genişletiyoruz. Bu amaçla geri dönüşüm kafesleri 
ve kumbaraları Alanya’ya kazandırarak daha fazla 
alanda geri dönüşüm toplamayı hedefliyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Geri Dönüşüm 
Projesi’ni genişletiyor

Alanya Belediyesi,  
500 adet geri 

dönüşüm kafesi 
ile 50 adet 

geri dönüşüm 
kumbarasını 

Alanya’ya 
kazandırdı.
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Alanya’ya 2. engelli merkezi geliyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya 
merkezinde hizmet veren Alanya Belediyesi En-
gelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin Alanya’nın bü-
yümesiyle birlikte tüm talepleri karşılayamaması 
nedeniyle Oba’da ikinci bir engelli merkezi projesini 
hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Özel güne sürpriz proje

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, üzerinde uzun 
zamandır çalışılan projeyi 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde açıkladı. “Bu anlamlı günde engelli va-
tandaşlarımızın ve ailelerinin yüzlerini güldürmek 
istedik” diyen Başkan Yücel, Oba Mahallesi, 2048 
parseldeki 2021 metrekarelik bir alana yapılacak ve 
5 katlı olarak tasarlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 
engelli vatandaşların konaklama, sağlık, rehabilitas-
yon ve meslek edinme gibi bir çok ihtiyacına aynı 
anda cevap verebileceğini söyledi.

Projeyi çok kapsamlı ve engellilerin bir çok ihtiyacına 
cevap verecek şekilde düzenlediklerini kaydeden 
Yücel, “Bu merkezde uzman ekipler tarafından 
engelli vatandaşlarımıza psikolojik  ve rehabilitasyon 
desteği vereceğiz. Bir çok dalda açılacak meslek ve 
sanat atölyelerinde hem onlara üretkenlik kazan-
dıracağız hem de istihdam edilmelerine ve gelir 
kazanmalarına katkı yapacağız. Burada engelliler, ai-
leleriyle birlikte konaklayabilecekler ve birçok sporu 
yapabilecekler. Terapi havuzuna kadar projede her 
ayrıntıyı düşündük” dedi.

“Çıtayı çok yükseğe taşıdık”

 Alanya Belediyesi olarak Alanya’nın “Engelsiz Kent” 
olma yolunda önemli bir adım daha attığını ve tüm 
Türkiye’ye örnek olacak şekilde çıtayı çok yüksek-
lere taşıdıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Projeyi en 
kısa zamanda tamamlayıp, engelli vatandaşlarımızın 
ve ailelerinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şim-
diden tüm Alanya halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Yücel’den  
engellilere sürpriz proje

Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, 3 

Aralık Dünya 
Engelliler 

Günü’nde, Oba 
Engelsiz Yaşam 

Merkezi projesini 
açıklayarak, 

engelli bireylere ve 
ailelerine müjde 

verdi.

Türkiye Bedensel 
Engelliler Yüzme 

Federasyonu tarafından 
Alanya Belediyesi’nin ev 

sahipliği ile düzenlenen 
Türkiye Bireysel Yüzme 

Şampiyonası’nda, 
sporcular engelleri 

yüzerek aştılar.

Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
gerçekleştirilen şampiyonada 18 il, 25 Ku-
lüpten 128 bedensel engelli sporcu kıyasıya 
mücadele etti. Sporcular 200 metre serbest, 
50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 
50 metre sırt, 400 metre serbest, 200 metre 
karışık mesafede yarıştılar. Şampiyonada de-
receye giren sporcular teknik heyet toplantı-
sının ardından yapılan değerlendirme ile 2016 
Rio Yarışlarına katılma hakkı kazandılar.

Şampiyonaya katılan Dünya üçüncülüğü, 
Olimpiyat yedinciliği, Avrupa Şampiyonası 
birinciliği ve ikinciliği olan Beytullah Eroğlu  

50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 
metre sırt ve 200 metre karışık kategorilerin-
de yarışarak birinci oldu. 

Şimdi onlar Rio yolcusu

Şampiyonaya katılan Dünya altıncılığı ve 
sekizinciliği, Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü 
olan Özlem Kaya; 50 metre serbest, 50 metre 
kelebek, 100 metre serbest ve 100 metre 
kurbağalama kategorilerinde birinci oldu. 
Beytullah Eroğlu ve Özlem Kaya 2016 Rio 
Olimpiyat Kupası için gereken kotayı aşarak 
Rio’ya katılmayı hak kazandılar. 

Engelleri yüzerek aştılar
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Yardım Treni’nin ilk durağı 
Sapadere İlkokulu
Alanya Belediyesi’nin yeni başlattığı ‘Yardım Treni’ kampanyası öğrencilere 
ilk hediyelerini ulaştırdı. Alanya Belediyesi Yardım Treni’nin ilk durağı olan 
Sapadere İlkokulu’nun öğrencileri yeni yıla sevinçli girdi.

Alanya Belediyesi, ‘Yardım Treni’ kampanyasıyla Hayate Hanım 
ve Barbaros İlkokulu öğrencilerinin bağışladığı oyuncak, kırtasiye 
malzemesi ve kıyafetleri ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ulaştırmaya 
başladı. Yardım Treni’nin ilk durağı Sapadere İlkokulu oldu.  Öğren-
ciler tarafından bağışlanan malzemeler, yine öğrenci arkadaşlarına 
ulaştırıldı. Sosyal Yardım İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı 
Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve Engelsiz 
Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Esra Yemez öğrencilerle birebir 
ilgilenerek, hediyelerini verdi.

Sapadere İlkokulu’na ziyaret düzenleyen Alanya Belediyesi öğren-
cilere “Toplumda Engelli Farkındalığı” semineri de verdi. Engelsiz 
Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez tarafından engelli bi-
reyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, 

empati konu başlıkları anlatıldı. Aynı zamanda işitme engellilerin 
dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından harfler, sayılar, günlük 
diyalog konuşmaları öğretildi. 

Öğrencilere toplumda engelli farkındalığı anlatıldı

Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında ilklere ev 
sahipliğini yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, çalış-
malara tüm hızıyla devam ettiklerini belirtti.  Yardım Treni kampan-
yasına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Yüksel, 
‘Belediyemizin başlattığı bu kampanya ile kırsaldaki tüm öğren-
cilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. İlk olarak Sapadere İlkokulu’nu 
ziyaret ettik. Öğrencilerimize hediyelerini dağıttık. Yardım Treni 
kampanyamız diğer okullarda da devam edecek” dedi.
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Mahallelerde sağlık ve sosyal 
yardım hizmetleri devam ediyor

Alanya Belediyesi’nin  
yardım tırları Türkmenlere ulaştı

Gümüşkavak Mahallesi ve Yalçı 
Mahallesi’nde sağlık taraması 

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi 
Yüksel, Sosyal Yardım İşler Müdürü Bilal Nurgül 
ve müdürlüğe bağlı sağlık ekipleri Gümüşkavak 
ve Yalçı Mahallerini ziyaret ederek,  evde sağlık 
hizmeti verdi. Gümüşkavak Muhtarı Yücel Sezer 
ve Yalçı Muhtarı İbrahim Giritoğlu ile birlikte 
sağlık sorunu olduğu için evlerinden çıkama-
yan tüm hastalara yardım edildi. Her mahalleye 
2 adet ecza dolabı ve tıbbı malzeme yardımı 
yapıldı.

Gıda ve kıyafet yardımı yapıldı

Mahalle gezisinde Alanya Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından engelli, hasta, yaşlı ve 

ihtiyaç sahibi vatandaşların envanteri çıkarıldı. 
Ayrıca sağlık durumu kontrol edilen vatan-
daşlara ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet 
yardımları yapıldı.

Bize gelemeyene biz gidiyoruz

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kurulduğu 
günden bu güne yoğun bir şekilde çalıştığını 
kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Alanya Belediyesi olarak bizim işimiz 
bize gelemeyen vatandaşın ayağına gidip hiz-
met vermektir. Engelli, yaşlı, maddi durumu iyi 
olmayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 
hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit şekilde hizmet 
veriyoruz. Biz vatandaşın evine, gönlüne gidi-
yoruz. Önemli olan vatandaşın gönlüne dokun-
mak, hayır dualarını almaktır” dedi. 

Başkan Yücel ve Başkan Yardımcıları 
maaşını bağışladı

“Alanya’dan Türkmen Dağı’na Gönül Köprüsü 
Kuruyoruz” sloganıyla  Aralık Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’nda, başkan yardımcılarıyla birlikte 
maaşını bağışlayarak kampanyayı başlatan 
Belediye Başkanı Yücel’in çağrısı sonuç verdi.

Kampanya çerçevesinde toplanan gıda, kıyafet 
ve zorunlu ihtiyaçlardan oluşan yardımlar dua-
larla Türkmenlere gönderildi. 

Toplanan yardımlar 3 tırla gönderildi

Alanya Müftüsü Mustafa Topal’ın okuduğu 
duanın ardından yardım tırları uğurlandı. Yar-
dım malzemelerinin Bayırbucak Bölgesi’nde 

yaşayan Türkmenlere teslim edileceğini belirten 
Alanya Belediyesi Başkan Vekili Fahri Baysal, 
vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına des-
teklerinden dolayı teşekkür etti.

Yardımseverlere ve STK’lara teşekkür

Alanya halkının bu yardımlarla birlikte yardımse-
verliliğini ve duyarlılığını bir kez daha gösterdi-
ğini belirten Belediye Başkan Vekili Fahri Baysal,  
“Bayırbucak’taki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin 
bir nebze olsun yarasına merhem olabiliyorsak 
ne mutlu bize. Alanya halkı kampanyaya sessiz 
kalmadı ve bir aylık kampanya süremizde üç 
tırın içerisini dolu hale getirdik. Bu kampanyaya 
destek olan vatandaşlarımıza ve sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Alanya Belediyesi, 
merkeze uzak 

mahallelerde yaşayan 
vatandaşlara yönelik 

sağlık hizmetlerini 
sürdürüyor. Mahalleye 

dönüşen köylerde ev 
ev gezilerek engelli, 

yaşlı, hasta ve yardıma 
muhtaç vatandaşlar 

tespit edilerek, öncelikli 
ihtiyaçları karşılanıyor.

Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel’in 

Suriye’nin Bayırbucak 
bölgesinde yaşayan 

Türkmenler için başlattığı 
yardım kampanyası 

kapsamında toplanan üç 
tır dolusu gıda ve giyim 

malzemesi, dua töreninin 
ardından Bayırbucak’a 

gönderildi.
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Kış turizmi “Avantaj 
Rotası”yla canlanacak
Kış turizmini canlandıracak “Avantaj Rotası Alanya” protokolü Alanya 
Belediyesi’nin desteğiyle Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve 
Anadolujet arasında, Grand Okan Otel’de düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Anadolujet Genel Müdürü İbrahim Doğan, Alanya Tu-
ristik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Üyesi Burhan Sili,  turizm yöneticileri, siyasiler, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları 
katıldı.

Protokolün avantajları anlatıldı

Grand Okan Otel’de düzenlenen imza töreninden 
önce, hazırlanan protokolün kış turizmine sağlayacağı 
avantajlar değerlendirildi. Anadolujet Genel Müdürü 
İbrahim Doğan, 1-31 Aralık arasında ‘Avantaj Rotası’, 1 
Ocak-31 Mart ve 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında 
‘Kış Tatil Paketi’ programlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Alanya avantajları uçuruyor

“Alanya Avantajları Uçuruyor”  sloganıyla hazırlanan 
projenin iç pazara ve Alanya’nın tanıtımına büyük 
katkı sağlayacağını belirten Anadolujet Genel Müdürü 
İbrahim Doğan şunları söyledi:

“Fırsat noktası adıyla yola çıktığımız bu proje ile Alan-
ya’nın potansiyel turizm gücünü harekete geçirece-
ğiz. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın (GZP) etkin kul-
lanımıyla İç Anadolu’nun bütün kesimlerini Alanya’yla 
tanıştıracağız. Bu kapsamda Ankara, merkez olarak 
belirlendi. Türkiye’nin herhangi bir yerinden Alan-

ya’ya gelmek isteyenler Ankara üzerinden uçacak 
şekilde Esenboğa’ya transferi, gidiş dönüş uçak bileti, 
Alanya’da bir gecelik her şey dahil oda fiyatı, GZP’den 
oteline, otelinden GZP’ye transferi içinde aynı sistemi 
kapsayacak şekilde 149 TL gibi bir fiyata bu avantaj-
dan faydalanabilecekler” dedi. Doğan, projenin uçak 
içi dergide 8 sayfa halinde, sosyal medyada ve iletişim 
materyalleri aracığıyla tanıtılacağını belirtti.

Başkan Yücel: “Alternatif üretmek zorundayız.”

Rusya krizinden dolayı esnafın zor günler geçirdiğine 
dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Yücel, “Tu-
rizmde alternatif üretmek zorundayız” dedi. Projenin 
bölge için bir artı değer olacağına vurgu yapan Yücel, 
“Alanya’nın tarihini, kültürünü ve sosyal değerlerini 
tanıtmak için bu projenin bir fırsat olacağına inanıyo-
rum. Bu sayede yerli turiste hitap ederek iç turizmi 
canlandıracağız. Projeye her türlü desteği vermeye 
hazırım” dedi.

“Kış dönemi hareketlenmeli”

Kış döneminde daha fazla turistik tesisin açık kalabil-
mesi ve esnafın gelen turistlerden faydalanabilmesi 
için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen ALTİD 
Başkanı Sili, Alanya Belediyesi ve Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) desteğiyle, Anadolujet 
ortaklığında, durağan geçen kış dönemini hareketlen-
dirmek için tatil ve tur paketleri hazırladık” dedi.

ALTİD Başkanı 
Sili, “Alanya 
Belediyesi ve 
Türkiye Seyahat 
Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) 
desteğiyle, 
Anadolujet 
ortaklığında, 
durağan geçen 
kış dönemini 
hareketlendirmek 
için tatil ve 
tur paketleri 
hazırladık” dedi.
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Alanya’da dostluk kazandı
Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem 
Murat Yücel, Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılara 
yönelik “Dostluk Kazansın” adıyla geniş katılımdı bir 
kokteyl düzenledi.  79 ülkeden 17 bin yerleşik yaban-
cının yaşadığı Alanya’da, dostluk kokteyline Rus, İngi-
liz, Alman, Danimarka, Polonya ve İskandinav ülkeleri 
başta olmak üzere yüzlerce yabancı katıldı. Başta 
Rusya olmak üzere tüm dünyaya barış ve dostluk 
mesajları gönderildi.

Alanya omuz omuza verdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in verdiği 
dostluk kokteyline, yabancıların yanı sıra  protokol ve  
Sivil Toplum Kuruluşları da katılarak dostluk mesa-
jına ortak oldular.  Kokteylle ilgili bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Yücel, “Alanya’mızda  din, dil, ırk 

farkı gözetmeksizin sizlerle bir arada büyük ve mutlu 
bir aile olarak huzur içerisinde yaşamaya ve dünyaya 
örnek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’miz  güçlü bir 
ülkedir ve bizler her türlü sorunu çözebilecek iradeye 
sahibiz. Sizlerin ve buraya gelecek misafirlerimizin 
güvenliğinin ve huzurunun teminatı bizleriz. Fatih’in 
1453’te İstanbul’u fethindeki ilk fermanı, “hoşgörüy-
dü”. Biz atalarımızdan aldığımız bu mirası aynı şekilde 
devam ettiriyoruz” dedi.

 Barış ateşi yakıldı, dilek feneri uçuruldu

Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce mesajların veril-
diği “Dostluk Kazansın” kokteyline, yüzlerce yerleşik 
yabancı katıldı. Başkan Yücel’in konuşmasının ardın-
dan davetliler barış ateşi yakararak gökyüzüne dilek 
fenerleri uçurdular. 

Alanya Belediye 
Başkanı ve 

ALTAV Başkanı 
Adem Murat 

Yücel, Alanya’da 
yaşayan yerleşik 

yabancıları 
Dostluk  

Kazansın 
Kokteyli’nde 

buluşturdu.

ALTAv ‘Yücel’ dedi
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Genel Kurulu’nda yapılan 
oylamayla tanıtımın başına Alanya Belediye Başkanı   
Adem Murat Yücel geçti.

17 Kasım 2015’te Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’ne yapılan Alanya Turizm 
Tanıtma Vakfı (ALTAV) Genel Kurul Toplantısı’nda Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, uzun zamandır vakfın başkanlığını yapan Faik Kaptanoğlu’ndan 
görevi devraldı. Yapılan oylama sonucunda vakfın yeni başkanı Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel oldu. 

Vakfın eski başkanı Turizmci Faik Kaptanoğlu’na Alanya turizmine vermiş 
olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yücel, “ Tanıtımda misafir 
memnuniyetinin ağır bastığını düşünüyorum. Misafir memnuniyeti başta olmak 
üzere tanıtımla ilgili her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve 
şahıslardan oluşan yeni listede yine gönüllülük esasına dayanarak başarılı bir 
süreç geçireceğimize inanıyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve üretilen 
projeler hız kesmeden devam edecek. Ayrıca kısa bir süre için başkanlık görevini 
üstleneceğimin altını da çizmek istiyorum” dedi.
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Noel’de gelenek 
bozulmadı,  
“gelir engellilere”
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından 6. kez düzenlenen 
Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nda gelenek bozulmadı. Pazardan 
elde edilen gelir engelliler yararına kullanılacak.
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Belediye Binası arkasındaki meydanda düzenlenen 
6. Uluslararası Alanya Noel Pazarı’na, Alanya Kay-
makamı Hasan Tanrıseven,  Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Yabancılar 
Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu,  Litvanya Ankara 
Büyükelçisi Audrius Bruzga, kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancı Der-
nekler, vatandaşlar, yerleşik yabancılar ve turistler 
katıldı.

Hoşgörü mesajları verildi

Yabancılar Meclisi Başkanı Karaoğlu, Belediye Başka-
nı Yücel ve Kaymakam Tanrıseven , 79 ülkeden 17 bin 
yerleşik yabancı ve 37 bin mülk sahibinin yaşadığı 
Alanya’dan, Uluslar arası Noel Pazarı aracığıyla tüm 
dünyaya hoşgörü ve barış mesajları verdiler. 

Yücel, “Dostluğun ve kardeşliğin en güzel 
örneği bu meydanda”

Yerleşik yabancılar ve Sivil Toplum Kuruluşları 
tarafından açılan stantları tek tek dolaşarak onlarla 
sohbet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin 
Noel Pazarı’nda yaşandığını söyledi. Başkan Yücel, 
“Vatandaşlarımız ve Yeni Alanyalı dostlarımızla, bu 
alanda dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini 

tekrar yaşıyoruz. Burada yabancı derneklerin yanı 
sıra Alanya’dan da çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu 
ve işletme stant açarak kültürümüzü sergilemekte-
dir. Bu meydanda insana saygı ve kültürel zenginliğin 
etkilerini hep birlikte görüyoruz.

Sahip olduğumuz dini ve kültürel zenginliğimizi yaşa-
tırken birbirimizi kırmadan, üzmeden anlayış ve saygı 
çerçevesinde tüm dünyaya örnek olalım” dedi.

Şarj istasyonu kuruldu

Noel Pazarı’ndan elde edilen gelir ise şehirde ya-
şayan engelliler yararına kullanılacak. Yabancılar 
Meclisi, önceki yıllarda pazardan elde ettiği gelirleri 
çok sayıda tekerlekli sandalye, taşınır engelli asan-
sörü, engelli taşıma aracı ve engelli şarj istasyonları 
için kullandı. 

Şarkılar dünya barışı için söylendi

Korolar ve dans gruplarının güne özel hazırladığı 
şarkıların özellikle dünya barışına seslenmesi dikkat 
çekti. Müzik Mozaik Korosu, Finlandiya Sumba 
Grubu, Akdeniz Kültürlerarası Uyum Derneği Korosu, 
Polonya Trzcina Hareket Tiyatrosu , Vokal Topluluk 
Forte Meastro ve çocuk koroları tarafından söylenen 
şarkılarda tüm dünyaya barış ve hoşgörü haykırıldı.

Başkan Yücel 
ve Kaymakam 
Tanrıseven , 79 
ülkeden 17 bin 
yerleşik yabancı 
ve 37 bin mülk 
sahibinin yaşadığı 
Alanya’dan, 
Uluslararası Noel 
Pazarı aracığıyla 
tüm dünyaya 
hoşgörü ve barış 
mesajları verdiler. 
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“Şarkıyla 
Sallanan 
Salıncak” devlet 
hastanesindeki 
çocuklara 
moral oldu
Alanya Belediye Tiyatrosu, “Şarkıyla Sallanan Salıncak” adlı 
kuklalı çocuk oyununu, Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’ndeki 
çocuklar için sahneledi. 

Kültür Merkezi’ndeki gösteriminde okullardan büyük beğeni 
kazanan  “Şarkıyla Sallanan Salıncak”  adlı kukla oyunu, bu kez 
Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukları eğlendirdi. 

Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından Kültür Merke-
zi’ndeki gösterimlerinde minik seyirciler tarafında çok sevilen 
ve büyük alkış alan oyun, Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde 
tedavi gören çocuklar için moral kaynağı oldu. Çocuklar tara-
fından keyifle izlenen oyundan sonra Alanya Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Tevfik Yazan oyunun yönetmeni Mustafa Erman 
Doğan’a teşekkür belgesi verdi. Daha sonra çocuklar, Başhe-
kim Dr. Tevfik Yazan ve Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları ile 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
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12 yıldır kesintisiz sürdürülüyor

3 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında Belediye 
arkasındaki sempozyum alanında düzenlenen 
12. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’na 6 
ülkeden 10 heykeltıraş katıldı.

Sempozyumun kapanış törenine katılan, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Yalçın Karayağız, sempozyumun 12 
yıldır kesintisiz devam ettiğinin altını çizdiler.

Törende konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, “Bu 
bir istisnadır. Olağanüstü bir şeydir. Bir etkinlik 
iki kurumun işbirliği ile 12 yıldır devam ediyor. 
Bizim kurumumuzun bir önceliği vardır; evvela 
Alanya, sonra başka yerler. Bu sempozyum bi-
zim kurumumuz için hem özel hem de gelenek-
seldir. Hem olağanüstü eserler kazandırılıyor, 
hem de uluslararası sanatçıları burada buluş-
turuyoruz. Alanya Belediyesine ve katılımcılara 
teşekkür ederim” dedi.

Sanatçıların ilham kaynağı selçuklu

Sanatçıların Türk kültüründen ve Alanya tari-
hinden yola çıktıklarını belirten Alanya Belediye 

Başkanı Adem Murat Yücel, “Bir aydır sanatçıla-
rımız bütün emeklerini ortaya koyarak el emeği 
göz nuru değer biçilmez eserler yaptılar. Türk 
kültürünün simgelerine şekil verdiler. Bu eser-
lerin Alanya’mızın en güzide noktalarında yıllar-
ca kalacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yücel, “Heykeller şehrin  
cazibesine renk katacak.”

Şehrin cazibesine, görselliğine renk katacak 
eserlerin ortaya çıkarıldığını söyleyen Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İnşallah 
gelecek yıl da 13.sünü düzenleriz. Bu eserleri 
şehrin en göz alıcı noktalarına koyacağız” dedi.

Sempozyuma Türkiye, Rusya, Çek Cumhuriyeti, 
Sırbistan, İngiltere ve Polonya’dan 10 heykel-
tıraş katıldı. Her bir heykelin ayrı bir hikayesi 
olduğunu belirten heykeltıraşlar,  eserlerinin 
Alanya’nın parklarında yaşayacak olmasından 
çok mutlu olduklarını kaydettiler. 

Heykeltıraşlara,  ödül ve katılım belgeleri Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Yalçın Karayağız ve protokol üyeleri tarafından 
verildi.

Dev bloklar,  
Selçuklu için yontuldu
Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 
düzenlenen 12. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’na katılan 10 
heykeltıraş, dev mermer blokları, Selçuklu kültürünü ortaya çıkarmak için 
yonttu. Taşlar, usta ellerde Selçuklu tarihiyle özdeşleşen kimliklerini buldu.
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Eko-okul programı  start aldı

Yöresel Yemek Atölyesi’nde  
Alanya Mutfağı öğretiliyor

Yöresel lezzetleri ev hanımları yaşatacak

Unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerin yaşa-
tılması için Alanya Belediyesi’nin geçen yıl başlat-
tığı Yöresel Yemek Atölyesi’nin 2. Etabı,  Meziyet 
Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi’nde  gerçek-
leştirildi.  Alanya Belediyesi’nin Kaymakamlık ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlediği 
yemek kurslarına, Alanyalı ev hanımlarının yanı 
sıra yerleşik yabancılar da büyük ilgi gösteriyor. 
Şimdiye kadar düzenlenen toplam 4 kursta, 125 
kursiyere Alanya yemekleri öğretildi. Ücretsiz olan 
kurslar periyodik aralıklarla tekrarlanacak. Kurs-
lar yöresel yemeklerden sonra dünya mutfağı ile 
devam edecek.

Yücel’den hanımlara müjde

Emine Çorbacı’nın uygulamalı olarak öğrettiği 
Alanya’ya özgü yemekleri tadan Belediye Başkanı 

Yücel, kursiyerlerin ricası üzerine çorba pişirdi. 
CHP eski İlçe Başkanı Şengül da Başkan Yücel’e 
yardımcı oldu. Kursiyerlere bir de müjde veren 
Yücel, “Gelecek yıl bu kursları, AHEP Üniversite-
sinin Gastronomi Bölümü ile işbirliği içinde, daha 
iyi imkanlarda ve çok daha katılımcı ile devam 
ettireceğiz” dedi. 

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü bünyesinde devam eden Yöresel 
Yemek Atölyesi’nde öğretilen başlıca yemekler ise 
bumbar dolması, Hülüklü Çorba, Un Çorbası, Darı 
Çorbası, Laba Dolması başta olmak üzere, Bumbar 
Dolması, Göleviz Yemeği , Kabuklu Kuru Fasulye 
Yemeği, Kuru Patlıcan Yemeği, Bal Kabağı Yeme-
ği,Ayva Yemeği , İlibada Sarması ,Tavuklu Pilav,-
Kıymalı Pilav, Fasulye Piyazı,Ülübü Piyazı, Taratorlu 
Patlıcan, Dikenli Kabak, Yoğurtlama, Alanya Çöreği, 
Kırtakı,Kak, Kabak Tatlısı, Çiğirdik, Kaşık Helvası, 
Öküz Helvası ve  S Pasta’dan oluşuyor. 

Alanya Belediye 
Başkanı Adem 

Murat Yücel, Meziyet 
Köseoğlu Mesleki 

Eğitim Merkezi’nde 
devam eden Yöresel 

Yemek Atölyesi’ni 
ziyaretinde, 
kursiyerleri 

kırmayarak hülüklü 
çorba pişirip, pişen 
yemeklerin tadına 

baktı.

Alanya Belediyesi, 
Alanya Kaymakamlığı, 
Alanya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Alanya 
Çevre Eğitim Derneği 

(ALÇED) işbirliği ile 
2015 – 2016 Eğitim 

ve Öğretim yılında 
başlatılan “Eko – Okul 

Programı”  start aldı. 

Projenin ilk konukları Hacıkura ve Hamit Özçelik 
İlkokulu  Eko-Tim Öğrencileri, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek pro-
jeyle ilgili kapsamlı bir çevre söyleşi yaptılar.

2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı itibarıyla 
okullar düzeyinde çevre bilincinin arttırılması 
ve çevrenin korunması amacıyla yürütülecek 
çalışmalara destek için bir dizi etkinlik oluşturan 
Alanya Belediyesi, bir yıl boyunca uluslararası 
ve ulusal ölçekte kabul görmüş,  Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “Eko – 
Okullar” programını  ilçede yer alan okullarda 
uygulayacak. Program ile öğrencilerin çevresel 
konularda bilgi sahibi olmaları, ailelerini, yerel 

yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını, çevresel 
konularda bilinçlendirmek için  etkin rol oynama-
ları hedefleniyor.

16 Okulda uygulanacak

 “Eko – Okul Programı” kapsamında Nimet 
Alaettinoğlu İlköğretim Okulu’nda “Çevresel 
Problemden Çevresel Avantaja - Bitkisel Atık 
Yağlardan Biodizel Eldesi”, Hamit Özçelik İlkoku-
lu’nda ise geri dönüşüm eğitimi verildi. Geri dö-
şüm tesisini  gezen öğrencilere  ambalaj atığının 
kaynağından geri kazanılması, uygulamalı olarak 
gösterildi. 16 devlet okulu için planlan program 
devam edecek.



63SPOR62

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve 8 takımın 
katıldığı şampiyonaya farklı görme engel grup-
larında sporcular kupa ve madalya için kıyasıya 
yarıştılar. Şampiyonanın birincisi Nilüfer Belediyesi 
Görme Engelliler Spor Kulübü olurken, ikincilik kür-
süsüne de Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü 
çıktı. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor 
Kulübü ise üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

nilüfer Belediyesi  
Gesk Futsal’da rekor kırdı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 
Başkanı Ali Genç; “Görme engelliler futsal müsa-
bakalarında rekor kırdık. 5 yıldır üst üste şampiyon 
olduk. Takımımızın yarısı doğuştan yarısı da son-
radan görme engelli. Bir haftadır centilmence mü-
sabakalar gerçekleştirdik. İmkân verilirse daha iyi 
yerlerde olacağımıza inanıyorum“ dedi. Türkiye’de 
ve dünyada sadece engelli sporculara ait tek prog-

ram olan Engelsizspor programı Futsal B2-B3 1. 
Lig 2. Devre Müsabakaları’na konuk oldu. TRTSpor 
Engelsizspor Programı Yapımcısı ve Sunucusu Cem 
Çınar; “Yaklaşık 8 yıldan beri bu programı gerçek-
leştiriyoruz. Programımız her Perşembe yayınlanı-
yor. Futsal B2-B3 1. Lig 2. Devre Müsabakaları da 
Perşembe günü ekranlarda olacak” dedi.

Dereceye giren sporcular kupalarını aldı

10 Aralık, Perşembe günü gerçekleştirilen ödül 
törenine Alanya Kamakamı Hasan Tanrıseven, Tür-
kiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 
Abdullah Çetin, Alanya Gençlik Hizmetleri Ve Spor 
Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Mü-
dürü Levent Uğur, Trtspor Engelsizspor Yapımcısı 
ve Sunucusu Cem Çınar, Nilüfer Belediyesi GESK 
Başkanı Ali Genç ve Mersin Belediyesi GESK Baş-
kanı Şükrü Demir katıldı. Dereceye giren sporculara 
protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Görme Engelliler Futsal’da 
şampiyon Nilüfer Gesk

Alanya’da 
gerçekleştirilen 
Türkiye Görme 
Engelliler Futsal B2-
B3 1. Lig 2. Devre 
müsabakalarında 
Nilüfer Belediyesi 
Görme Engelliler 
Spor Kulübü (GESK) 
şampiyon oldu.

Görme engelliler kıyasıya mücadele etti

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 
tarafından Olimpik Yüzme Havuzu’nda ger-
çekleştirilen Bireysel Yüzme Şampiyonası ve 
Milli Takım Aday Kadro Seçmesi’ne 20 ilden 107 
sporcu katıldı. 4 Şubat’ta başlayan şampiyonada 
2 gün boyunca 107 görme engelli sporcu madalya 
kazanabilmek için hem kendi engelleriyle hem de 
birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.

Özel Sporcular’da 480 sporcu yarıştı

2 Şubat’ta başlayan Özel Sporcular 1., 2., 3. Bölge 
ve Türkiye Basketbol Şampiyonası ise Atatürk 
Spor Salonu, 75. Yıl Spor Salonu ve ÖHEP Koleji 

Spor Salon’larında düzenledi. 1. Bölge’de Akdeniz 
ve İç Anadolu, 2. Bölge’de Doğu Anadolu, Ege ve 
Karadeniz, 3. Bölge’de Marmara Bölgesi yarışları 
yapıldı. 27 ilden 480 sporcu, toplam 89 maç ger-
çekleştirdi. Sporcular hem eğlence dolu yarışlar 
sergilerken hem de hırsla mücadele ettiler.

Başkan Yücel, “Sporcun gücü her engeli aşar.”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
“Alanya’mızda bizi en çok mutlu eden şeylerden 
bir tanesi de engelli sporcularımızı ağırlamak. 
Sporun gücü her engeli aşar. Bunu bize kanıt-
layan sporcularla birlikte beraberdik. Güzel ve 
keyifli müsabakalar gerçekleştirildi. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” dedi. 

Türkiye Görme 
Engelliler Bireysel 

Yüzme Şampiyonası 
ve Özel Sporcular 

Türkiye Basketbol 
Şampiyonası 

Alanya 
Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde yapıldı.

Engel tanımayan sporcular yarıştı
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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Alanya’da 
65 ilden 803 sporcunun katılımıyla kıran kıra-
na gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Alanya 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 
Şubat’ta başlayan müsabakaların final günün-
de erkekler 81 kilogramda Türkiye Şampiyonu 
Manisa’dan Mert Şişmanlar oldu. 90 kilogram-
da Ankara’dan katılan Emrullah Ucar, +90 
kilogramda Kocaeli’den katılan Ömer Kemal 
Aydın rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Kızlarda ise 70 kilogramda şampiyon Edir-
ne’den katılan Burcu Aksoy olurken; +70 ki-
logramda Türkiye Şampiyonu Rize’den katılan 
Kübranur Esir oldu. Dereceye giren sporculara 

madalya ve hediyeleri federasyon yetkilileri 
tarafından verildi. Şampiyonayı yakından takip 
eden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Fatih 
Uysal, ev sahipliğinden dolayı Alanya Kayma-
kamı Hasan Tanrıseven’e ve Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

Ayrıca Türkiye Judo Federasyonu Başkanı 
Fatih Uysal,  Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel adında Alanya Belediyesi Spor 
Müdürü Levent Uğur’a, Alanya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak’a,  
Antalya Judo İl Temsilcisi Rafet Alaoğlu’na, 
Alanya Judo Antrenörü Oktay Camkıran’a 
şampiyonaya katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti.

65 ilden 803 sporcu  
Alanya’da mindere çıktıAlanya’da 2015 yılı başından günümüze kadar ulusal 

ve uluslararası olmak üzere 74 adet spor organizasyo-
nu gerçekleştirildi. Bu organizasyon, müsabaka, semi-
ner ve kamplara sporcu, hakem, gözlemci, federasyon 
yetkilileri, antrenör, sporcuların aile ve yakınları ile 
birlikte yaklaşık 180 binin üzerinde kişi katılarak 600 
bin geceleme yaptı. Bu rakama izleyiciler de dâhil 
edildiğinde spor turizmi özellikle kış aylarında daralan 
turizm sektöründe önemli bir rahatlama sağladı. Tüm 
bu ve benzeri spor etkinlikleri neticesinde konaklama, 
yemek, alışveriş gibi harcamalar için 75 milyon dolar 
spor turizmi sayesinde Alanya’ya kazandırıldı.

26-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Gençler 
Taekwando Türkiye Şampiyonası’na katılarak sporcu-
lara başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, ulusal ve uluslararası spor aktivitelerini 
Alanya’ya kazandırmak için önemli çaba sarf ettik-
lerini belirterek, “Bölgemize ve ülkemize ekonomik 
anlamda önemli girdi sağlıyoruz. Amacımız turizmde 

çeşitliliği sağlamak. Turizmdeki global rekabet bunu 
gerektiriyor. Spor turizmi de bu kapsamda çok yüksek 
vaatler sunuyor” dedi.

Yücel, başta Rusya’yla yaşananlar olmak üzere son 
dönemde artan bölgesel sorunların turizm sektö-
ründe bir tedirginlik yarattığını ifade ederek, “Bu 
gelişmelerin turizme olumsuz etkileri yaşanmadan 
aşılabilmesi için özellikle turistik kentlerimizdeki 
yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Bizler de 
bölgemizde bir durgunluk olduğunu, turist sayısının 
azaldığını görüyoruz; ancak alternatif fırsatlar geliş-
tirerek ve insanların tercihlerini belirleyecek imkânlar 
sunarak bu sıkıntıları aşabileceğimizi ve hedeflerimizi 
eskisinden de fazla yükseltebileceğimizi düşünüyoruz. 
Bunun için de turizm alanındaki bütün paydaşlarla 
ortaklaşmak, sürekli diyalog halinde olmak ve deniz, 
kum, güneş kavramlarının dışına çıkıp alternatif tu-
rizm olanakları oluşturarak, yeni stratejiler geliştirmek 
zorundayız” dedi.

Spor turizmi 
ile 2015 yılı 
başından 
bugüne 
Alanya’da 180 
binin üzerinde 
sporcu ve 
sporcu yakını 
600 bini aşkın 
geceleme 
yaptı.

Alanya’ya spor turizminden  
75 milyon dolar



ÇÖZÜM 
MASASI

7/24 Hizmetinizdeyiz

444 82 07  

İşitme engelli vatandaşlarımız 
444 82 07 numaralı hatta mesaj 

atarak bize ulaşabilirler.

EnGElSİZ SMS

cozummasasi@alanya.bel.tr  
4448207@alanya.bel.tr

AlanyaBelediyesiCozumMasasi
4448207Cozum

alanyabldAlanyaBelediyesi

www.alanya.bel.tr


