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Önceliğimiz kaliteli hizmet, 
daha yaşanabilir bir Alanya.



Adem Murat yücel
Alanya Belediye Başkanı

Ziraat Mühendisi

Sevgili dostlar,

Güzel kentimiz ve siz değerli Alanyalılar 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikli 
hedefimiz, her alanda kaliteli hizmet sunmak, 
sizlerin sorunsuz, huzurlu ve mutlu bir şekilde 
yaşayabilmesi için kentimizin alt yapısını ve 
üst yapısını güçlendirmek ve şekillendirmektir. 
En iyi belediyecilik faaliyetlerini ve yaklaşımını 
Alanya halkıyla ve misafirlerimizle buluşturmayı 

istiyoruz. Altyapı, çevre, doğa, kültür, sanat, 
spor, eğitim gibi onlarca alanda yatırım yapıyor 
ve hizmet üretiyoruz. Bu özel sayımızda iki 
yıllık çalışmalarımızın çok küçük bir kısmına 
yer ayırabildik. Emin olunuz ki bu kadar kısa 
zamanda el ele vererek yaptığımız bunca icraat 
önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın en 
büyük göstergesidir.

Avrupa’nın “En İyi Tatil Şehri” unvanını kazanan 
Alanya’mızın, aynı günlerde Avrupa Mutfak 
Mirası Ağı’na kabul edilen ülkemizdeki ilk 
ve tek şehir olması hepimiz için büyük bir 
övünç kaynağı oldu. Bunların yanı sıra iki yıl 
içinde açılan birbirinden güzel parklarımız ve 

hızla çözüme ulaştırdığımız mülkiyet ve imar 
sorunları, Güneş Enerji Santrali Projesi ve 
ülkemizin en büyük sahipsiz hayvan barınağı gibi 
gurur verici ve müjdeli haberler bültenimizin öne 
çıkan dosyaları arasında yer alıyor.

Alanya’mızın önemli kazanımlarından olan 
Engelsiz Kent markasını daha da ileri taşımak 
için hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaları, 
sosyal belediyecilik alanında üstlendiğimiz 

sorumlulukları, turizmin geliştirilmesi 
adına yaptıklarımızı, spor alanında 
kentimizde yapılan sayısız etkinliği, 
kısaca kentimizin eşsiz üretkenliğini 
ortaya koyan çok sayıda dosyayı da kısa 
notlar halinde sizlere sunuyoruz.

Değerli Alanyalılar,

Geçen sayımızda “Hayalimizdeki Alanya için 
çalışıyoruz” demiştik. Bu sayımızda ise iki yıllık 
görev süremizde sizlerle omuz omuza hayata 
geçirdiğimiz projelerle bu hayalin gerçeğe 
dönüştüğüne tanıklık edeceksiniz. Elbette ki, 
bunlarla yetinmeyecek ve hizmet çıtamızı her 
geçen gün daha da yükseğe çıkaracağız.

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.

Bu kadar kısa zamanda el ele vererek 
yaptığımız bunca icraat önümüzdeki 
dönemde yapacaklarımızın en büyük 
göstergesidir.
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İki yılda 52 park, 207 
yaşam boyu spor aleti

Alanya’ya yeni parklar ve sosyal alanlar kazandırmaya devam eden Alanya 
Belediyesi, iki yılda 52 adet park, 207 adet yaşam boyu spor aletini vatandaşın 
hizmetine sundu. Her hizmetinde şehrin kültürel ve tarihi dokusuna da değinen 
belediye, bazı parklarda Selçuklu Devleti’nin önemli simgelerini kullandı.



5



HİZMET ve ALTYAPI6

Keykubat Parkı 

Alanya’nın tarihi simgesi olan Alaeddin Keykubat 
Anıtı ve Parkı’nda yenileme çalışmaları tamam-
landı. Yeni görünümü ile göz dolduran park, şehre 
giren misafirleri selamlarken, eşsiz görselleriyle 
bölgeye bambaşka bir zenginlik kattı. Kızlarpınarı 
Mahallesi’ndeki 3 bin 341 metrekarelik alanda ye-
nileme çalışmaları tamamlanan Alaeddin Keykubat 
Anıtı ve Parkı, içerisinde Selçuklu Sultanı Alaeddin 
Keykubat’ın heykeli, 16 Türk devletine ait bayraklar, 
oturma ve dinlenme alanları, 2 adet süs havuzu, 
çiçeklikler, mini bitki terasları, gezinti yolları bulu-
nuyor.

Sak Irmağı Parkı

Alanya Belediyesi’nin Alanya’ya kazandırdığı Sak 
Irmağı Parkı, sosyal ve spor tesisleri ile vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi görüyor. Sak Irmağı Parkı 

özellikle basketbol, futbol gibi spor tesisleri ile 
gençlerin ve çocukların gözde mekanı haline geldi.

845 metrekare spor alanı 

5 adet masa tenisi bulunan Sak Irmağı Parkı’nda 
ipli tırmanma alanı, dış mekan spor aletleri ve 
basketbol sahası yer alıyor. Engelli çocukların da 
kullanabileceği oyun gruplarının da yerleştirildiği 
parkta, spor aktivitelerine ise toplam 845 metreka-
re alan ayrıldı.

yıldız Parkı

Selçuklu Yıldızı’ndan esinlenerek yapılan, Dinek 
Parkı’nın ismi meclis kararıyla Yıldız Parkı olarak 
değiştirildi. Alanya Belediyesi, şehrin özlemini çek-
tiği örnek projelerden birini daha hayata geçirdi.  
Alanya’nın batı girişine kazandırılan muhteşem 
Yıldız Parkı, kent mobilyaları, Selçuklu simgeleri ve 
kale manzarasıyla ziyaretçilerine huzur dağıtıyor.

Alanya 
Belediyesi’nin 
yaklaşık 7 bin 
metrekare alan 
üzerine kurduğu 
parktaki şişme 
kaydırak, hayal 
dünyası, dev 
lunapark ve 
olimpik üçlü 
trambolin gibi oyun 
grupları tamamen 
yenilenerek, 
güvenli hale 
getirildi.
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Selçuklu yıldızı süslüyor

Parkı, Alanya’yı kışlık başkent 
olarak kullanan Selçuklu Devle-
ti’nin simgeleri arasında yer alan  
Selçuklu Yıldızı süslüyor. Yıldızın 
çevresinde ise gezinti yolları, 
oturma alanları, dekoratif çiçek-
likler ve yeşil alanlar yer alıyor.

Balon Park artık daha güvenli

Hacet Mahallesi Atatürk İlköğ-
retim Okulu kuzeyindeki dev 
balon park yenilendi. Alanya 
Belediyesi’nin yaklaşık 7 bin 
metrekare alan üzerine kurduğu 
parktaki şişme kaydırak, hayal 
dünyası, dev lunapark ve olimpik 
üçlü trambolin gibi oyun grupları 

tamamen yenilenerek, güvenli 
hale getirildi.

6 yeni park yolda

Peyzaj projesi çizilen Sugözü, 
Tosmur, Hacet, Oba, Avsallar ve 
İncekum mahallelerinde yapı-
mına başlanan 6 yeni parkta 
çalışmalar devam ediyor.

Okurcalar ve  
Avsallar’a yeni park

Avsallar Mahallesi D-400 kara-
yolu kuzeyindeki 23.000 m2’lik 
ve Okurcalar Mahallesi D-400 
karayolu yanındaki 9.375 m2’lik 
alana yapılacak yeni parkların 
peyzaj projeleri hazırlandı. 
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yeni yapılan ve  
revizyonu yapılıp 
oyun grupları 
değiştirilen parklar
1. Kızlarpınarı Mahallesi  

Alâeddin Keykubat Parkı
2. Kızlarpınarı Mahallesi  

Dinek MevkiiYıldız Parkı 
3. Küçükhasbahçe Mahallesi 1857 ada batısı 

Sak ırmağı kenarında 5615 m2 lik yeşil alana 
park Çocuk Parkı

4. Kızlarpınarı Mahallesi 763 Ada 5 Parsel 
yanındaki 150 m2 lik yeşil alana Çocuk Parkı 

5. Mahmutlar Mahallesi 619 ada Belediye 
Hizmet Binası güneyindeki 5367m2lik yeşil 
alana Çay Bahçesi ve Çocuk Oyun Parkı 

6. Avsallar Mahallesi  
Alara mevkiinde Alara Çocuk Parkı

7. Saray Mahallesi 
772 adadaki Akman Çocuk Parkı 

8. Karapınar Mahallesi Karapınar Çocuk Parkı 
9. Çeldirler Mahallesi Çocuk Parkı
10. Hacet Mahallesi  

640 Adada bulunan Çocuk Parkı
11. Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi 

üzerindeki Çocuk Parkı
12. Hacet Mahallesi Balon Park 
13. Alantur Çocuk Parkı 
14. Konaklı Mahallesi Hacıince Çocuk Parkı 
15. Konaklı Mahallesi Cengiz Gökçe Çocuk Parkı 
16. Konaklı mahallesi Ketir Çocuk Parkı 
17. Konaklı mahallesi Palmiye Çocuk Parkı 
18. Oba Mahallesi  

Dadaşlar Camii yanı Çocuk Parkı 
19. Kargıcak Mahallesi Belen Çocuk Parkı 
20. Tosmur Mahallesi Şirinhan Çocuk Parkı 
21. Cikcilli Mahallesi Belediye altı Çocuk Parkı 
22. Avsallar Mahallesi Memililer Caddesi 

üzerindeki Diklioğlu Parkı 
23. Avsallar Mahallesi  

Kültür Sokak üzerindeki park 
24. İncekum Mahallesi D-400 caddesi 

üzerindeki Alanya Belediyesi İncekum  
Ek Hizmet Binası yanındaki Çocuk Parkı 

25. İncekum Mahallesi Jandarma yanındaki Park
26. Avsallar Mahallesi Çamlık  Parkı

İnşaatı devam eden projeler
1. Kuzyaka Mahallesi 125 ada 8 parselde bulunan  

1000 m2 Lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
2. Şıhlar Mahallesi 232 adada bulunan 

 630 m2 lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
3. Soğukpınar Mahallesi 120 ada 9 parselde bulunan  

Cami bahçesinin düzenlemesi devam ediyor.
4. Cikcilli 158 adada bulunan 645 m2’lik yeşil alana  

çocuk parkı peyzaj projesi çizilmiştir.
5. Sugözü Mahallesi 1543 adada bulunan  

754 m2’lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
6. Çıplaklı Mahallesi Çıplaklı Düğün Salonu güneyi Çocuk Parkı
7. Tırılar Mahallesi Çocuk Parkı
8. Tosmur Mahallesi 173 ada içerisindeki  

388 m2’lik yeşil alana Cep Parkı
9. Seki Mahallesi Çocuk Parkı 
10. İncekum Mahallesi Karaboynuzlar mevki 177 ada 9 parselde 

bulunan 660 m2’lik Hüseyin Onbaşı Çocuk Parkı
11. Hacet Mahallesi 821 adadaki 606 m2’lik yeşil alan Çocuk Parkı
12. Kargıcak Mahallesi sahil şeridinde bulunan dinlenme alanı
13. Sugözü Mahallesi 1197 adada bulunan  

5770 m2’lik yeşil alana Çocuk Parkı
14. Avsallar Mahallesi 1732 parsel kuzeyindeki  

2146 m2’lik yeşil alana Çocuk Parkı 

Tasarımı yapılan projeler
1. Kızlarpınarı Mahallesi 2776 adada bulunan 20851 m2 yeşil alana 

şantiye Kent Parkı Peyzaj Projesi çizilmiştir.
2. Yeni Belediye Binası Çevre Düzenleme Projesi çizilmiştir.  

(14000 m2)
3. Mamadı Parkı Peyzaj Projesi çizilmiştir.
4. Cikcilli Mahallesi 409 adada bulunan 1553 m2’lik yeşil alana peyzaj 

projesi çizilmiştir.
5. Oba Mahallesi 572 ada batısı  

5711 m2’lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
6. Alanya Seyir Terası üstü Tavşandamı Peyzaj Projesi çizdirilmiştir.
7. Kargıcak 729 ada 1 parselde bulunan  

1963 m2’lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
8. Mahmutlar Mahallesi 463 ada kuzeyi Kreş yanında bulunan 

2094+1100 m2’lik yeşil alana peyzaj projesi çizilmiştir.
9. Avsallar Mahallesi Çarşı Karayolları yanında bulunan  

23000 m2’lik Yeşil Alana Avsallar Kentsel Tasarım Projesi çizilmiştir.
10. Konaklı Mahallesi Gazi İlköğretim Okulu yakınında bulunan  

2874 m2’lik Yeşil Alana Peyzaj Projesi çizilmiştir.
11. Payallar Mahallesi 531 adada bulunan 1870 m2’lik  

Yeşil Alana Peyzaj Projesi çizilmiştir.
12. Okurcalar Mahallesi Grand Pazar Önünde Bulunan 9375 m2’lik  

Yeşil Alana Peyzaj Projesi çizilmiştir.
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Parkta vatandaşlar için herşey 
düşünüldü

Alanya Belediyesi, Mahmutlar halkının yeşil 
alan ve park ihtiyacını karşılayacak, ailelerin 
hoşça vakit geçirebileceği modern bir parkı 
hizmete sundu. Mahmutlar Mahallesi’nde 
eski belediye binası güneyindeki 5.367 
metrekarelik alana, içinde kafeterya, gezin-
ti yolları, oturma alanları, kaydıraklı çocuk 
oyun grupları, salıncak, tırmanma aletleri, 
tahterevalli, zıpzıp, dış mekan spor aletleri 
ve pinpon masası olan geniş kapsamlı bir 
park ve sosyal alan inşa edildi.

Engelli sandalyeleri için  
şarj istasyonu kuruldu

Ahşap kafeteryası ve açık alanıyla her 
mevsim vatandaşlara hizmet veren park, 
halkın dinlenme ve buluşma noktası oldu. 
Engelli vatandaşların da kullanımına uygun 

tasarlanan parkın içine engelli sandalyeleri 
için şarj istasyonu kuruldu.  Oyun grupları-
nın, dış mekan fitness aletlerinin, bankların, 
çöp kovalarının, masa tenisi gibi etkinliklerin 
yapılabileceği alanların düzenlendiği parkta, 
hayvanlar da düşünüldü. 

Park alanı içerisindeki bir köşeye içerisinde 
kedi evleri, beslenme üniteleri, oyun eleman-
ları olan kedi parkı yapıldı.

Parkta birçok aktivite yapılabilecek

Parkta son aşamaya gelen çalışmalarla ilgili 
bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yü-
cel, “Engelli kullanımına uygun olarak tasar-
lanan parkımız, modern görünümü, fonksi-
yonel kullanımı ve içerisinde birçok aktiviteyi 
barındırması açısından halkımızın pek çok 
ihtiyacına aynı anda cevap verebiliyor.   Park, 
Mahmutlar halkının hoşça vakit geçirebileceği 
farklı bir rekreasyon alanı oldu” dedi. 

Mahmutlar’a sosyal park
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Kestel ve Mahmutlar’ın 
planları kesinleşti

“Kestel ve Mahmutlar’ın önü açıldı”

Yapılan düzenlemelerle Mahmutlar ve 
Kestel Mahallelerinin önünün açıldığını 
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Mahmutlar Mahallesi’nin 
yıllardır süre gelen 1/25000’lik Çevre 
Planı, 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan-
ları Revizyonu Büyükşehir ve bizim 
çalışmalarımız sonucu tamamlanmıştır. 
Mahmutlar ve Kestel Mahallesi sorunlu 
imar uygulama bölgeleri ve Karayolu 
güzergahı üzeri imar uygulamaları da 
yeniden yapılandırılmaktadır. Kestel 
Mahallesi’nin de tamamını kapsayan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı reviz-
yonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonu tamamlanmıştır” dedi.

Alanya Belediyesi 50 metrelik 
yolun planlamasını da yaptı

Bu onayla birlikte planların vatandaş-
ların talepleri doğrultusunda kesinleş-
tiğini kaydeden Başkan Yücel, “Kestel 
ve Mahmutlar mahallelerinden geçecek 
50 metrelik Çevre Yolu güzergahıyla 
ilgili gereken tüm düzenlemeleri de 
bu planlarla birlikte geçirmiş olduk.  
50 metrelik yol ile ilgili işlemleri hız 
kesmeden hazırlayan, onaylayan ve 
onaylatan Alanya Belediyesi olarak yol 
ile ilgili planlama aşamasını da böyle-
ce tamamlamış olduk. Şimdi planlar 
üzerinden İmar Kanunu’nun 18. Madde 
uygulaması ile mülkiyet sorunlarını çö-
züp, Karayolları’na yapılması için yolu 
teslim edeceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi’nce hazırlanan 
ve onaylatılan Mahmutlar ve 
Kestel mahallelerinin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planları 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planlarının vatandaş 
itirazları doğrultusunda yapılan 
değişiklikleri Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde onaylanarak 
kesinleşti. Başkan Yücel, “Kestel 
ve Mahmutlar’ın önü açıldı. 
Halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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Yeni araçlarla 
hizmet ağımız 
genişledi
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Alanya Belediyesi, birimlerin hizmet kapa-
sitesini ileri seviyeye taşıyacak 20 adet yeni 
aracı dualar eşliğinde hizmete sundu. Alan-
ya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 
organize edilen dua törenine Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol 
üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı.

yücel: “103. aracımız hayırlı uğurlu olsun”

Alanya Belediyesi bünyesine yeni katılan 20 
aracın tanıtım toplantısında ilk sözü alan Alan-
ya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, halka 
daha iyi hizmet için yeni araçlarla daha da 

büyüdüklerini söyledi. Başkan Yücel: “Bugün 
itibariyle belediyemize 103. iş makinesi ve 
aracımızı da kazandırdık. Halkımıza daha iyi 
daha sağlıklı hizmeti, yerinde ve zamanında 
verebilmek için güçlü araç ekipmanımıza yeni-
lerini ekleyerek daha da güçleniyoruz. Araç-
larımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu’na duamıza iştirak ettikleri için 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: “Başkanımız Alanya’ya 
hizmet etmek için çalışıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuş-
masında yapılan hizmetlere teşekkür ederek 
birlikteliğe vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu; 

Alanya Belediyesi 
araç filosuna katılan 
20 yeni iş makinesi ve 
araç, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
da katılımıyla 
gerçekleştirilen dua 
töreninin ardından 
hizmete sunuldu.
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“Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel 
ve ekibi, gördüğünüz gibi Alanya’mızın 
bütün güzide bölgelerine hizmet etmek 
için çaba sarf ediyor. Turizm sezonunda 
bazı sıkıntılar var. Bu nedenle Alanya’mızı 
daha iyi tanıtmamız lazım. Bu konuda da 
gerek Belediye Başkanı olarak gerek AL-
TAV Başkanı olarak Adem Murat Yücel, bu 
konuda gayretler gösteriyor” dedi.

Çavuşoğlu: “Belediye Başkanımızla 
ağabey kardeş gibiyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli 
olanın birlikte hizmet edebilmek olduğunu 
vurgularken şunları kaydetti: “İşte bugün 
belediyemize kazandırılan yeni makine 

ve araçların duasını yapıyoruz. Toplamda 
103 aracımız olmuş. Hizmetin partisi ve 
ideolojisi olmaz. Kim bu memlekete en 
ufak bir hizmet ettiyse Allah ondan razı 
olsun. Alanya Belediye Başkanımız Adem 
Murat Yücel ile çok iyi bir uyumumuz var. 
Ağabey kardeş gibiyiz. Mevkii makam 
gelip geçicidir. Önemli olan dostluğun 
kardeşliğin devam etmesi ve birlikte 
hizmet yapabilmektir. Bugün görüyorum 
ki bu anlamlı törene çok sayıda hemşe-
rimiz katılmış. Demek ki vatandaşlarımız 
Belediyemizin kapasitesinin artmasından 
memnun ve mutluluk duyuyor.” Alanya 
Belediyesi’nin bünyesine kazandırılan yeni 
araçların duasını Alanya Müftüsü Mustafa 

Topal yaparken açılış kurdelesini Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Beledi-
ye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya 
Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve protokol 
üyeleri birlikte kesti. 

Açılışın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, araçları birlikte ince-
ledi. Araç filosuna eklenen araçlar şöyle: 
2 adet çöp taksinin yanı sıra, 2 adet 
otobüs, 1 adet su tankeri, 1 adet sepetli 
kamyonet, 3 adet 15 tonluk damperli 
kamyon, 1 adet 3,5 tonluk damperli kam-
yon, 3 adet iş makinesi, 5 adet otomobil 
ve 2 adet motosiklet. 
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Alanya Belediyesi mahalle ve yaylalara kışın da kesintisiz bir 
ulaşım sağlamak için 16.753 metre yağmursuyu drenaj, 703 metre 
menfez çalışması yaparak, vatandaşın yüzünü güldürdü.

İstinat duvarı yapımı

Kent genelinde ihtiyaç duyulan ve özellikle yol kenarları ile okul 
çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için, 11.510 metre istinat duvarı 
yapıldı.

Muhtar Akışoğlu; ‘’Mahallem hizmete kavuştu’’

Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Hacımeh-
metli Mahallesi Akışlar Sokak’taki dere yataklarında büzleme ve 
drenaj çalışması yaptı.

Ekipler, dere yataklarını büzlerle kapatarak yaklaşık 500 metrelik 
yolu da genişletti. Kışın derelerin taştığını ve yolun kullanılmaz 
hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, yıllardır yaşadıkları bu 
sorunu çözen Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler. 

Alanya Belediyesi sayesinde mahallemiz hizmete kavuştu

Çalışmalarla ilgili duygularını dile getiren Hacımehmetli Mahallesi 
Muhtarı Duran Akışoğlu, ‘’2014 yerel seçimlerinin ardından Alanya 
Belediyesi’ne toplam 17 tane dilekçe verdim. Bunlardan 15 tanesi-
ne anında cevap verilerek sorunumuz çözüldü. Diğer iki dilekçem 
de programa alınmış, önümüzdeki günlerde gereği yapılacak. 
Mahallemin en önemli sorunları arasında yer alan büzleme ve yol 
genişletme çalışması tamamlandı. Alanya Belediye Başkanımıza 
ve personeline özverili çalışmalarından ötürü mahallem adına 
teşekkür ederim’’ dedi. 

Mahalleleri hizmetle buluşturan 
Alanya Belediyesi, merkez ve kırsal 
mahallelerde altyapı çalışmaları 
kapsamında, 17.456 metre 
yağmursuyu drenaj ve menfez 
çalışması gerçekleştirdi. 

İki yılda 
17.456 m 
altyapı 
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5 milyon TL’ye mal olan mobil konkasör 
bünyesine dahil ederek asfalt üretim tesisini 
hizmete sokan Alanya Belediyesi, düzgün bir 
yüzeye sahip, trafik işaretlerinin kolay uygu-
lanabildiği, araçların seyri sırasında gürültü 
seviyesinin en aza indiği, konforlu bir seyahat 
imkânı sağlayan 59.209 metre (475.133 metre-
kare) yolu, sıcak asfaltla kaplayarak vatandaşın 
hizmetine sundu. 

Beton yol

Ayrıca asfalt yapım imkânı olmayan yollarda 
13.000 metre (6.418,00 m³) beton yol ya-
pılarak ulaşımın rahatlatılması sağlanmıştır. 
Yolların kalitesini arttırmak, trafik akışını rahat-

latmak, yollarda meydana gelen bozulmaların 
önüne geçmek için toplam 289.103 metre 
(2.132,358 m²) yol sathi kaplama yapıldı. 

Güvenlik yamayla sağlandı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt 
üzerinde tahrip olan bölgelerde yama mal-
zemesi kullanarak trafik akışında yol kaynaklı 
oluşabilecek kaza riskini en aza indirdi. 

Asfalt üzerinde doğal etkenler sonucu oluşan 
tahribatın sonucu zararların önüne geçilmesi 
ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 
toplamda 13.810,00 ton yama malzemesi kulla-
nılarak güvenli trafik akışı sağlandı.

İki yılda 59.209 metre 
sıcak asfalt yapıldı

Alanya Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü, 
şehrin çeşitli yerlerinde 
altyapısı tamamlanan 
yollara trafik akışının 
rahat ilerlemesi ve 
şehrin görüntü estetiği 
açısından 59.209 
metre sıcak asfalt 
çalışması yaptı.
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Alanya Belediyesi, Alanya’nın nüfus yoğunluğunu dikkate alarak, 
daha sağlıklı ve imar planına bağlı büyümesini sağlamak için yeni 
imar yollarının açılmasına hız verdi. Belediye, özellikle yeni yerle-
şime açılan bölgelerde altyapıyla birlikte imar planında yer alan 
yol ve kavşakları hazırlamaya devam ediyor. 

Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, bu yönde yürü-
tülen çalışmalar kapsamında iki yılda 50.354 metre yeni yolu 
hizmete sundu.

yeni imar yolları açılıyor

İmar yolu açma çalışmalarına Alanya’nın doğu ve batı mahallelerin-
de de devam eden Alanya Belediyesi, Avsallar Mahallesinde Halıcı 
Orhan İlkokulu, Okurcalar Mahallesinde Mehmet Ali Birdoğan Bul-
varı ve Karakocalı Mahallesi 15 metrelik yolda çalışmalarını sürdürü-
yor. Planlı büyümeye büyük önem veren Alanya Belediyesi, Karako-
calı’daki 15 metrelik yolun yanısıra kavşak çalışması da başlattı. 

Başkan yücel,”Alanya’nın sağlıklı ve imara uygun 
büyümesini istiyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Alanya’da modern ve imar planlarına uygun şehir-
leşmenin önünü açmak için altyapı ve yol çalışmalarına hız ver-
diklerini söyledi. Başkan Yücel, ”İmar yollarının açılmasına ve bu 
yöndeki çalışmalara devam ediyoruz. Alanya’nın daha sağlıklı ve 
imar planlarına bağlı büyümesini istiyoruz. Aynı zamanda mevcut 
yollarımızda da trafiği rahatlatmak için adımlar atıyoruz” dedi. 

2 Yılda  
50 kilometre 
yeni yol açıldı
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8 Ekim 2015 tarihinde geniş katılımlı bir 
törenle temeli atılan Payallar Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi inşaatı devam ediyor. 
Alanya Belediyesi’nin eğitim ve öğretime 
verdiği katkının en önemli örneklerinden 
birisi olan 24 derslikli Payallar Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi 2016-2017 Eğitim 
–Öğretim yılında öğrencilerin hizmetine 
sunulacak.

“Eğitim önceliğimiz oldu”

Bir şehre, bir ülkeye yapılabilecek en 
büyük iyiliğin eğitime yapılan yatırımlar 
olduğunu söyleyen Alanya Belediye Baş-
kanı Adem Murat Yücel, “Payallar Mahal-
lesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli 

Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni 2016-2017 
Eğitim –Öğretim Yılına tamamlayıp Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bir 
halka, bir şehre yapılabilecek en büyük 
iyiliğin, eğitime yapılan katkı olduğuna her 
zaman inandım. İki yıllık görev süremde 
de eğitim önceliğim oldu. Belediye olarak 
eğitim kurumlarına çok önemli katkılar 
yaptık” dedi.

“İki yılda eğitime yaklaşık  
4.5 milyon Tl harcadık”

İlçedeki eğitim düzeyinin ve kalitesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıy-
la 71 okulun talebini değerlendirdiklerini 

belirten Başkan Yücel, “Okullarımızdan 
gelen istekler doğrultusunda 40.399 met-
rekare parke döşeyerek bir çok okulumu-
zun çevre düzenlemesini yaptık. Bunun 
yanısıra kantin, alt ve üst yapı çalışmaları, 
spor alanları, ek derslik, binaların bakım ve 
onarımı, okul bahçelerinde tadilat ve ta-
mirat gibi pek çok hizmeti çocuklarımızın 
daha iyi ortamlarda eğitim almaları için  
sunduk. Belediye olarak eğitim kurumla-
rına çok önemli katkılar yaptık. Yaklaşık 
4.5 milyon TL’yi sadece okulların mevcut 
durumlarının iyileştirilmesinde harcadık.  
Bu hizmetler için eğitime iki yılda yaklaşık 
4.5 milyon TL destek verdik” vurgusunu 
yaptı.

Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi 
yeni eğitim yılında hizmete girecek
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Kız öğrencilere huzurlu ve 
güvenli barınma imkanı
Alanya merkeze uzak mahallelerdeki öğ-
rencilerin barınma sorununu çözecek olan 
Alanya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu 2016 
– 2017 eğitim öğretim yılında hizmete 
giriyor. 

Oba Mahallesi Maki Sokak’ta yapımı de-
vam eden Alanya Belediyesi Kız Öğrenci 
Yurdu, ilk etapta 160 öğrenciye hizmet 
sunacak. Zeminle birlikte 4 kattan oluşan 

yurt tamamlanınca, kız öğrencilere eğitim 
hayatlarını rahat, huzurlu ve güvenli geçi-
rebilmeleri için her türlü imkanı sunacak. 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Alanya’ya uzak yerlerden gelen, 
ortaokul ve lise öğrencilerimize ev orta-
mını aratmayacak yurdumuzu, Nisan’da 
tamamlanarak 2016-2017 Eğitim – Öğre-
tim Yılında hizmete sunacağız” dedi.

Yücel, yurdun 160 kişilik olduğunu hatır-
latarak, ihtiyaç halinde 200 yatağa kadar 
çıkarılabileceğini belirtti. Konforlu odaları, 
yemekhanesi, dinlenme ve çalışma me-
kanlarıyla birlikte 24 saat güvenlik hiz-
metinin de verileceğini söyleyen Başkan 
Yücel, yurdun, geniş bahçesinde öğrenci-
lerin çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler de 
yapabileceği vurgusunu yaptı.
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Demirtaş Mahallesi’nde yer tespiti yapılan yeni düğün salonunun mimari 
uygulama projesi hazırlandı. Yaklaşık 1000 kişilik planlanan düğün salonu, 
engelli kullanımına uygun olarak tasarlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, 2016 Nisan ayında ihale edilecek olan Demirtaş Düğün Salo-
nu’nun, bölgede bulunan 23 mahalleye hizmet vereceğini söyledi. 

23 Mahalleye hizmet edecek

Yücel, “Mahalle gezilerinde vatandaşlarımız bizden nişan, düğün vs. gibi ge-
leneksel değerlerimizi yaşatabilecekleri mekanlar istiyor. Demirtaş’la birlikte 
22 Mahallenin yararlanabileceği bu düğün salonunda, ayrıca toplantı salonu 
ve kültürel alanlarda bulunuyor. Nisan ayında ihalesi yapılacak olan düğün 
salonunun 2016 yılı içinde temelini atmayı planlıyoruz” dedi. 

Demirtaş’a 1000 
kişilik düğün salonu
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Kullanım alanları arttı

Bahçesi yeni parke döşenerek modern bir görünüme kavuşturu-
lan Eşgilik Düğün Salonu’nun doğu tarafındaki eski parke döşeli 
alan tuğla ve beton parke kullanılarak yeniden düzenlendi. Ayrı-
ca insanların kışın yağmurdan yazın sıcaktan korunması ve alanın 
daha fonksiyonel kullanılabilmesi için tek eğim çatılı, alüminyum 
taşıyıcılı, blackout kumaştan üstü örtülü, açılır kapanır gölgelik 
yapılarak daha kullanışlı hale getirildi. 

Daha kullanışlı ve daha modern

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Düğünlerde, özel günlerde 
ve özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan ayında halkımızın bu-
luşma noktası olan Düğün Salonu’nu daha kullanışlı ve modern 
bir yapıya kavuşturduk. Blackout kumaştan üstü örtülü gölge-
liklerle daha önce kullanılamayan alanları da fonksiyonel hale 
getirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Kestel Mahallesi’nde yapımı 
devam eden Kır Lokantası ve Düğün Salonu’nda sona ge-
lindi. Salon, yeni mutluluklar için en kısa zamanda kapılarını 
açmaya hazırlanıyor.

Engelli kullanımına da uygun olarak tasarlanan projede 
kafeterya ve açık alan bölümlerinde modern mimari mal-
zemeler kullanıldı. Kestel Kır Lokantası ve Düğün Salonu, 
ayrıca bin kişilik çok amaçlı salonu ile farklı toplantı ve 
organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek. Kestel Mahal-
lesi ve civar mahallelerin sosyal alan ihtiyacını karşılayacak 
olan kır lokantası ve düğün salonunun kısa süre içerisinde 
tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Düğün Salonu’nda devam eden çalışmaları yerinde ince-
leyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Çok 
amaçlı kullanmayı hedeflediğimiz Kır Lokantası ve Düğün 
Salonu tamamlanmak üzere. 2016 yılında halkımızın kulla-
nımına açacağız’’ dedi.

Toslak Düğün Salonu

Kaba inşaatı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ya-
pılan ve Büyükşehir Yasasıyla Alanya Belediyesi’ne geçen, 
Toslak Mahallesi Düğün Salonu 6 ay önce tamamlanarak 10 
mahallenin hizmetine sunuldu.  

Alanya Belediyesi tarafından tamamlanan Toslak Düğün 
Salonu, 700 kişilik kapalı ve sosyal alanlarıyla Toslak, Kaya-
başı, Türktaş, Karagedik, Emişbeleni, Elikesik, Soğukpınar, 
Yeniköy, Hacıkerimler ve Paşaköy mahallelerine hizmet 
veriyor.

Eşgilik Düğün Salonu 
yenilenen yüzüyle 
hizmete sunuldu

Kestel’e çok amaçlı 
düğün salonu
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Dünya turizminin göz bebeği Alanya’da temizlik 
işlerine büyük önem veren Alanya Belediyesi, 
kentin ara sokaklarında ve turizm bölgelerinde 
kullanılması için Çöp Taksi hizmetini başlattı. 
Alanya Belediyesi şehir temizliğinde hızlı ve 
pratik çözüm üretmek için yeni projeleri hayata 
geçiriyor. İşlek caddelerde trafik akışını hafif-
letmek, çöp toplama süresini kısaltmak ve ani 
müdahaleleri sağlamak amacıyla 2 adet küçük 
damperli çöp toplama kamyonetini Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne kazandırdı.

Şehir merkezinde kullanılacak

Damperli oluşu ve minyatür yapısıyla dikkat 
çeken Çöp Taksiler, özellikle trafik akışının yoğun 
olduğu İskele Caddesi, Atatürk Caddesi gibi işlek 
ve yoğun turizm bölgelerinde hizmet verecek. 
Çöp taksiler, yazın nüfus artışına paralel olarak 
artan çöp toplama işindeki yoğunluğu azaltacak 

ve özellikle dar yolları olan turistik caddelerdeki 
çöpleri, çöp toplama saatlerinin dışında da belirli 
aralıklarla toplayacak.

Maliyeti düşürecek

Alanya Belediyesi’nce Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’nün bünyesine kazandırılan yeni Çöp 
Taksiler marifetleriyle henüz faaliyete geçme-
den göz kamaştırıyor. Çöp Taksilerin özellikle 
İskele Caddesi, Şehir Merkezi, Atatürk Caddesi 
gibi turizm bölgelerinde diğer araçlara nazaran 
daha seri çöp toplaması öngörülüyor. Sokak-
larda ve çarşı merkezinde büyük çöp kam-
yonunun giremediği yerlerde çalışma yapma 
imkanı olan çöp taksiler, çöp toplama işini daha 
gürültüsüz gerçekleştirecek. Daha az personel 
istihdamı ile şehir merkezindeki çöpleri topla-
yacak olan çöp taksiler, çöp toplama maliyetini 
de düşürecek.

Temizlikte devrim:  
Çöp taksiler hizmete girdi

Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, şehir 
temizliğinde pratik 
hareket edebilen, 
işlek caddelerde trafik 
akışını aksatmayan, 
çöp toplama süresini 
kısaltan, ara sokak 
ve turizm bölgeleri 
için ideal olan küçük 
damperli çöp toplama 
kamyonetlerini 
hizmete soktu.
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Parklardan sosyal alanlara, hizmet birimlerinden 
kent mobilyalarına varıncaya kadar bir çok alan-
da, kentsel estetik bütünlüğü sağlamaya çalışan 
Alanya Belediyesi, 20 adet taksi durağını yenile-
yerek tek tip durak uygulamasını başlattı. Kentin 
belli noktalarındaki mevcut taksi durakları tek tip 
proje ile değiştirilerek yenilendi.

Yeni duraklar sayesinde şehrin modern bir görü-
nüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar ve taksi-
ciler, Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti. Zaman-
larının çoğunu duraklarda geçirdiklerini belirten 
taksici esnafı, durakların müşteriler tarafından da 
beğenildiğini söyledi.

Taksilere  
tek tip durak
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Alanya Belediyesi yeni hizmet binasının 
yapılması planlanan Alanya Belediyespor 
(Eğri Köprü) Tesisleri’nde bulunan saha-
daki çimler yeni Kestel Sahası’na taşındı. 
Alanya Belediyesi, imkânlarının verimli 
kullanılması ve yapım süresinin kısaltıl-
ması kapsamında sahadaki çimleri, yeni 
alınan çim kesme makinesi yardımı ile 
rulolar halinde Kestel’e kaydırdı ve serme 
işlerini gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Geçtiğimiz günlerde tesviye 
işlemlerinin yapıldığı Kestel yeni sahasın-
da çalışmalar tamamlandı. Hazır serilen 
çimlerin kök gelişimi tamamlanması ve 
sahanın oturması bekleniyor. Nisan ayının 
ilk haftası sahamız hizmete açılacaktır. 
Belediyespor futbol antrenmanları ve yaz 
okulları artık Kestel Sahası’nda gerçekleş-
tirilecektir” dedi.

Kestel Çim Saha  
çalışmaları tamamlandı
Oba Mahallesi Eğri 
Köprü yanındaki Alanya 
Belediyespor Tesisleri, Kestel 
Mahallesi’ne taşındı. Çim 
döşemesi tamamlanan yeni 
saha, Nisan başında gençlerin 
hizmetine sunulacak.



27

Turizm sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran 
Alanya Belediyesi, yayaların cadde ve sokak-
larda rahat ve güvenli bir şekilde ilerlemesinin 
sağlanması ve şehrin görselliğini ön plana 
çıkaran toplamda 146.470 metrekare kaldı-
rım ve parke ve 3253 metre bordür çalışması 
yaptı.

Turizm sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran 
Alanya Belediyesi mahallelerde kaldırım, alt-
yapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Kaldırım ve parke çalışmaları Mahmutlar, Kar-
gıcak ve Konaklı Mahallesi’nde devam ediyor.

Alanya Belediyesi, tüm vatandaşların yaşam 
kalitesini modern ve sürdürülebilir bir hale 
getirmek için her alanda çalışmalarını sürdü-
rüyor. Kaldırım ve cadde düzenleme çalışma-
larında bu amaçla 146 bin metrekare parke 
yapımı gerçekleştirildi.

2 Yılda 146 bin m2 parke döşendi
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30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerle 
birlikte 16 belde belediyesi ve 68 köyün 
mahalle olarak Alanya Belediyesi’ne bağ-
lanmasıyla hizmet alanı genişleyen Alanya 
Belediyesi’nin artan personel sayısıyla bir-
likte mevcut hizmet binası yetersiz kaldı. 
Alanya Belediyesi, vatandaşa daha hızlı ve 
daha kaliteli hizmet verebilmek için Cum-
huriyet Mahallesi Sarıkadıoğlu Caddesi’ne 
yeni bir hizmet binası projelendirdi.

Kent dokusuna ve çevreye uyumlu 

Planlanan Yeni Belediye Hizmet Binası, bir 
kamu yapısı olmasının yanı sıra bir çok et-
kinliğinde düzenlenebileceği bir kompleks 
olarak planlandı. Bina, arazide konumla-

nışının yanı sıra bulunduğu çevrede de 
yaşamsal bir zenginlik yaratacak. 

Cumhuriyet Mahallesi Sarıkadıoğlu Cad-
desi 1273 ada içerisinde 10.750 metreka-
re alanda tasarımı yapılan bina, 19.000 
metrekare inşaat alanı ile Alanya halkına 
hizmet verecek. Kuzeyden ve güneyden iki 
girişe sahip olacak binanın, kent meydanı 
olarak kullanılabilecek alanı farklı işlevler-
le donatılarak vatandaşlara kamusal bir 
ortam sunacak. Bu nedenle meydanda 
yarı açık bir amfi mekanı tasarlandı. Üzeri 
yarı açık bir avlu mekanı olarak tasarlanan 
bu yer bir çok etkinliğe ve sergiye de ev 
sahipliği yapabilecek. 

Oba Çayı kenarına yapılacak

Kentin önemli arterlerinden Çevre Yolu 
üzerinde, yeni merkez haline gelmeye 
başlayan Oba Mahallesi’nde Oba Çayı 
kenarında konut yerleşimleri arasında yer 
alan proje, kamusal kullanım açısından 
potansiyeller taşımaktadır. Zemin + 4 kat 
olarak projelendirilen hizmet binasında, 
-1. bodrum katı da belediye programları-
na hizmet edecek. Meydan düzenlemesi 
yapılan alanın altı kapalı otopark olarak 
tasarlandı.

Kullanıcısıyla ve çevresiyle barışık, çağdaş 
bir kamu yapısı olarak planlanan binanın, 
zemin ve birinci katına vatandaşların en 

55 Kat büyüyen 
şehre akıllı hizmet 
binası yolda
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çok ziyaret ettiği müdürlükler yerleştirilecek. Kentsel hafızaya 
saygılı bir biçimde modernleşme sürecini hızlandırmak, sahip 
olacağı akıllı bina sistemleri ile vatandaşa daha hızlı ve kolay 
hizmet vermek için proje aşaması tamamlanan Alanya Belediye-
si Hizmet Binası’nın ihale süreci en kısa sürede tamamlanacak. 
Sıkıcı, tek düze kamu yapılarının aksine disiplinli, rasyonel bir 
ifade ortaya koyan modern yapısı ve meydan düzenlemesi ile 
halka yaklaşan bina, Alanya’nın yeni bir çekim noktası haline 
gelecek. 

Mevcut hizmet binasının yeri kent meydanı olacak

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte mevcut hizmet 
binasının yeri, çok kapsamlı kent meydanı olarak düzenlene-
cek. Kent merkezi açısından çok stratejik bir noktada yer alan 
mevcut hizmet binasının bulunduğu alan, önümüzdeki yıllarda 
halkın kullanımına açık bir rekreasyon alanı olacak.

Büyükşehir Yasası’yla hizmet alanı 55 kat 
büyüyen Alanya Belediyesi, vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmek için projelendirdiği yeni 
hizmet binasını yakında ihaleye çıkarıyor.
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Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği teleferik hattı projesiyle ilgili Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Pla-
nı’nın, Antalya Büyükşehir Meclisi’nin onayından 
geçtiğini hatırlattı.

Teleferikle ilgili 2 yıldır çalışıyoruz

Teleferik Projesi’nde son noktaya geldiklerini ve 
sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayını 
beklediklerini kaydeden Belediye Başkanı Yücel, 
“Ben ve benden önceki belediye başkanlarımızın 
yıllardır arzu ettiği ve özlemle beklediği teleferik 
projesiyle ilgili daha önceden başlatılan çalışmaları 
2 yıldır sürdürüyoruz” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana projeyle ilgili 
çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan 
Yücel şunları kaydetti: “Yaklaşık 18 kamu kuruluşu-
nun görüşü alındıktan sonra kıyı kenar çizgisinin 

tadilatı yapıldı. Bu bağlamda Damlataş’a kurulacak 
ana istasyonun yeri kıyı kenar çizgisinden 50 met-
re geriye çekildi. Devam eden 1/5000 ölçekli Koru-
ma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmaları   
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Komisyonuna görüş alınmak 
üzere sunuldu. Kurullar onayladıktan sonra Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Ba-
kanlıkla 2 yıldır istişare halindeyiz; kazmayı vurmak 
için Bakanlığın onayını bekliyoruz.”

Tarihi doku nefes alacak

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.

“Teleferik hattı projesi için
sadece Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın onayını bekliyoruz” 

Alanya Kalesi 
Teleferik Hattı 
Projesi’nde 
son noktaya 
geldiklerini 
söyleyen 
Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, 
“Sadece, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın  
onayını 
bekliyoruz” dedi.
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En ücra bölgelere kadar daha hızlı ve 
etkin hizmet sunabilmek için altyapısını 
güçlendiren Alanya Belediyesi, Avsallar, 
Payallar, Oba, Mahmutlar, Tosmur , De-
mirtaş ve Sarımut Mahallesi’nde 7 yeni 
şantiye binasını hizmete sundu. Alanya 
Belediyesi, merkeze uzak mahallere de 
kaliteli hizmet verebilmek için Avsallar, 
Tosmur, Oba ve Mahmutlar Mahalle-
si’nde projelendirilen şantiye binalarını 
tamamladı. Belediye, yeni şantiye bina-
larında oluşturulan hizmet birimleriyle  
sorunları en kısa sürede tespit ederek 
mahalleleri hizmetle buluşturuyor.

Avsallar Kademe Binası tamamlandı

4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 
Avsallar kademe binasında tamirhane, 
dinlenme odası, yemekhane, mescit, 
duş ve tuvaletler bulunuyor. Yapımı yeni 
tamamlanan kademe  binasının idari 
odalar ile toplantı salonu ve malzeme 
depoları da hizmete sunuldu.

Mahmutlar’a 8.800 m2  
şantiye binası 

Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanan şantiye binası ise 8.800 m2 alan 
üzerine inşa edildi. Tamirhanenin de yer 
aldığı şantiye binasında, diğer binalarda 
olduğu gibi personel dinlenme odası, 
yemekhane, mescit, duş,  tuvaletler, idari 
odalar ile toplantı salonu ve malzeme 
depoları bulunuyor.

Oba Şantiyesi yeni yerine taşınıyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğüne ait yeni şantiye binası 

tamamlandı. Oba Mahallesinde inşaatı 
tamamlanan şantiye ana merkez olarak 
hizmet verecek.

Tosmur’da Temizlik İşleri 
Şantiyesi’nin yapımı tamamlandı

Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Tosmur 
Mahallesi’nde 4 bin m2 alan üzerine 
yapılan yeni şantiye binası da tamam-
landı. Otogar yanındaki şantiye binası en 
kısa zamanda  Tosmur’daki yeni yerine 
taşınacak. 

Sarımut Şantiyesi kırsalın  
her türlü ihtiyacına hazır

5 bin 700m2 alana kurulu Sarımut Şanti-
yesi, 35 kişilik tecrübeli ekibiyle kırsalda 
hizmet vermeye devam ediyor. Alanya 
merkeze en uzak mahalle ve yaylaların 
yol, asfalt, drenaj, büz, köprü gibi her 
türlü ihtiyacını karşılayan şantiye her 
daim vatandaşın yanında. 

Başkan yücel; “Tüm Alanya’ya 
hayırlı olsun”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, şantiye ve kademe binalarının 
doğu, batı ve merkezde  aynı anda 
hizmet verebileceğini belirterek şunları 
kaydetti; “Tamirhanenin de yer aldığı 
yeni şantiye binalarında,  çörez, asfalt ve  
yama malzemesi gibi malzemelerinde 
depolanması yapılabilecek. 

En kısa zamanda kademe binasına 
ilgili birimlerin taşınması tamamlanmış 
olacak. Tüm Alanya’ya hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

7 Şantiye binasından 
mahallelere hızlı ve  
güçlü hizmet

Avsallar Şantiyesi

Payallar Şantiyesi

Oba Park Bahçeler Müd. Şantiyesi

Tosmur Temizlik İşleri Müd. Şantiyesi

Mahmutlar Şantiyesi

Demirtaş Şantiyesi

Sarımut Şantiyesi
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28 Ocak 2015 tarihinde hizmete giren Alanya Beledi-
yesi Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası bir yılda 20 bine 
yakın çağrıyı cevaplandırıp, sorunların çözümüne ve 
taleplerin yerine getirilmesine yardımcı oldu. 

Geniş katılımlı tanıtım kokteyli ile hizmete giren 
Alanya Belediyesi 444 82 07 nolu Çağrı merkezi ve 
Çözüm Masası, Belediye Hizmet Binası’nda bir yıldır 
etkin bir şekilde hizmet veriyor.

Alanya Belediyesi Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası 
bir yılda 19.997 başvurudan 19.982 adedini cevap-
ladı. 7/24 hizmet veren Çözüm Masası sayesinde 
Alanya Belediyesi’nin insan odaklı çalıştığını belirten 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Genişleyen 
sınırlarımızla daha büyük bir alana hizmet edebilme-
nin gayretindeyiz. Alanya sınırları içinde yaşayan her 
insanın, her bireyin, her ferdin derdi bizim derdimiz, 
sorunu bizim sorunumuzdur. Biz, Akdeniz’in en 
güzel coğrafyasında yaşayan her insanın sıkıntısını 
bilmek ve ona çözüm üretmek derdindeyiz” dedi.

Çözüm 
Masası :
Hızlı erişim, 
etkin çözüm
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Büyükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan 
50.000 metrekarelik Tavşandamı mevkiine 
planlanan proje tamamlanınca içinde otopark, 
büfe, yöresel satış atölyeleri, kafeterya, seyir 
platformları, ahşap gezinti yolları, piknik alan-
ları, çocuk oyun alanları ve 500 kişilik amfinin 
bulunduğu dev bir sosyal alan daha Alanyalı-
lara hizmet verecek.

Trafikten uzak, doğal bir yaşam alanı olacak

Doğal dokunun korunarak hayata geçirileceği 
projede yeralan süs havuzu ve bitki terasla-

rı, Alanya halkının trafikten uzak, doğal bir 
ortamda vakit geçirebileceği, dinlenebileceği 
farklı bir mekan olacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tavşan-
damı’nın farklı bir atmosfere sahip olacağını 
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Tavşandamı mevkiine yapacağımız 
proje tamamlandığı zaman konumu itibari 
ile bölge bir cazibe merkezi olacak. Sosyal 
alanlarımızın sayısını arttırmaya da devam 
edeceğiz” dedi.

Tavşandamı’na  
50 bin m2 sosyal alan

Yaptığı her projede yerel 
kimliği ön plana çıkaran 
Alanya Belediyesi,  
Büyükhasbahçe Mahallesi 
Tavşandamı mevkiine 
uygulanacak yeni 
rekreasyon projesinde de 
aynı titizliğini korudu.
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84 yayla hizmetle tanıştı
Alanya Belediyesi iki yılda 68 kırsal mahalle ve bu mahallere bağlı 84 
yaylanın alt ve üst yapısını tamamlayarak hizmetle tanıştırdı. 
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Kırsal mahallelerde belediye - mahalle işbirliğiy-
le hizmetlerin etkin ve verimli yapılabilmesi için 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Baş-
kan Yardımcıları, bölgenin meclis üyeleri ve Bele-
diye Birim Amirleriyle 55 kırsal mahallede vatan-
daşlarla buluştu. Yerinde hizmet, yerinde çözüm 
odaklı çalışmalarını sürdüren Belediye, 2016 yılı 
içerisinde kalan diğer mahallelerde çözüm odaklı 
toplantılarına devam edecek. Alanya’nın merkez 
ve kırsalda toplam 102 mahallesi bulunuyor.

Sosyal alanlar yapıldı

Kırsalda bulunan mahalleler ve yayla yollarının 
bakım, onarım, stabilize ve asfalt çalışmaları, cami 
ve oku bahçeleri ile mahallelerin sosyal donatı 
alanlarında çalışmalar aralıksız sürdürülerek, 
düzensiz ve plansız yapılaşmanın önüne geçildi. 
Kentsel Tasarım,  Park ve Bahçeler Müdürlükleri 
kırsal mahallelere çocuk parkları, spor alanları 
yaparak çocuklarının hizmetine sundu. Alanya’nın 
en uzak mahalleri arasında bulunan Alara, Kara-
pınar, Seki ve Tırılar Mahallelerine yapılan çocuk 
parkları ise yöre halkının takdirini topladı. 

“Alanya’nın dağında taşında varız”

7 şantiye ile Alanya’nın dağına taşına, her nok-
tasına gece gündüz hizmet ettiklerini söyleyen 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hizmette 
kırsal ya da merkez farkı gözetmediklerinin altını 
çizdi. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi kurumsal 
yapısıyla her yerde. Mahalle mahalle dolaşarak 
vatandaşlarımızın derdini dinliyor, onlara dokunu-
yoruz” dedi.

yaylalara erişim kolaylaştı

2 yılda kırsal ve yaylalarda büyük hizmetler yapan 
Alanya Belediyesi, yaylalara ulaşımı kolaylatırdı 
Altyapı hizmetleriyle birlikte, 1.000 km’lik yol 
açma, genişletme, çörezleme çalışması yapıldı. 2 
yılda yapılan 350 km’lik asfaltın, 150 km’si kırsal  
mahallelere yapıldı. 50 bin m3 istinat duvarı, 220 
metre beton perde duvar, 3 bin 590 m3 beton 
yol, 15 bin m2 parke taşı döşeme, 500 m korkuluk, 
9 bin metre drenaj, 200 metre menfez çalışması 
yapılarak kırsaldaki vatandaşın ulaşımı kolaylaş-
tırıldı.

Başkan Yücel, 
“Alanya Belediyesi 
kurumsal yapısıyla 
her yerde. Mahalle 
mahalle dolaşarak 
vatandaşlarımızın 
derdini 
dinliyor, onlara 
dokunuyoruz” dedi.



KURUMSAL FAALİYET VE ETKİNLİKLER36



37

Başkan Yücel’den  
mahalle ziyaretleri
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belirli aralıklarla sürdürdüğü 
mahalle gezilerine Bıçakçı, Üzümlü, Uğurlu, Akçatı ve Kızılcaşehir 
mahallelerinde devam etti. Mahallelerde büyük bir sevinçle karşılanan Başkan 
Yücel, “Alanya Belediyesi kurumsal ve güçlü yapısı ile her noktaya hizmet 
verebilecek bir güce ulaşmıştır” dedi.



KURUMSAL FAALİYET VE ETKİNLİKLER38
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55 Mahalle ziyaret edildi 

Birim amirleriyle Bıçakçı Mahallesi’nden başlaya-
rak, Üzümlü, Uğurlu, Akçatı ve Kızılcaşehir olmak 
üzere toplam 5 mahalleyi ziyaret eden Belediye 
Başkanı Yücel, muhtarlar ve vatandaşlarla tek tek 
görüşerek sorunları dinledi. 

“Kurumsal ve güçlü yapımızla her yere 
hizmetlerimizi ulaştırıyoruz”

Gezisinin ilk durağı olan Bıçakçı Mahallesi’nde 
muhtar ve vatandaşları tarafından karşılanan 
Belediye Başkanı Yücel, “Sizlerin ileriye dönük 
beklentilerini karşılamak ve sizlerle iç içe olmak 
için buradayız. Biz aynı yörenin insanlarıyız ve 
aynı kaderi paylaşıyoruz. Ben ve ekip arkadaşla-
rım sizlere hizmet edebilmek için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” ifadesini kullandı. Başkan 
Yücel, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, 
belediyenin merkez ve mahallelerdeki projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Alanya’yı geleceğe taşıyacak, güneş enerji 
santrali, kent meydanı, sosyal ve kültürel proje-
leri anlatan Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin 
kurumsal ve güçlü yapısı ile her noktaya hizmet 
verebilecek güçte olduğunu hatırlattı. 

Üzümlü muhtarı, “23 yılda  
alamadığımız hizmeti iki yılda aldık”

Bıçakçı Mahallesi’nden sonra Üzümlü Mahalle-
si’ne geçen Başkan Yücel’i burada kalabalık bir 
vatandaş topluluğu karşıladı. Belediye Başkanı 
Yücel’i mahallelerinde ağırlamaktan büyük mut-
luluk duyduğunu dile getiren Üzümlü Mahallesi 
Muhtarı Cemal Avcı, “23 yıllık muhtarım. 23 yılda 
alamadığımız hizmetleri 2 yılda aldık. Halkım adı-
na Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Uğurlu Mahallesi muhtarından  
3 hilalli teşekkür

Gezisinin üçüncü durağı olan Uğurlu Mahallesi’n-
de de coşkuyla karşılanan Başkan Yücel, burada 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalle Muhtarı 
Ahmet Sarı, Başkan Yücel’e mahallelerine yapılan 
hizmetlerden dolayı üzerinde Adem Murat Yücel 
yazılı üç hilalli bir tablo hediye etti.  Alanya’nın 
milli ve kültürel değerlerine sahip çıkan sayılı 
merkezlerden biri olduğunu belirten Başkan 
Yücel, mahalle gezisini Akçatı ve Kızılcaşehir ma-
hallelerinde yaptığı toplantılarla sonlandırdı.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Kestel Mahallesi’nde 20 hektarlık 
bir alana yapılacak olan Büyük Akdeniz 
Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili son gelişme-
leri sanayi esnafı ile paylaştı. Sanayi esnafı 
ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yü-
cel, sanayi sitesine ait tapuları kooperatif 
başkanı Ali Arslan’a teslim etti.

Başkan yücel’in talimatı ile başlatılan 
planlama çalışması tamamlandı 

Kestel Mahallesi’nde 20 hektarlık bir 
alanda kurulacak olan sanayi sitesinin 
planlama ve mülkiyet sorunları tamamlan-
dı. Sanayi esnafı ile düzenlenen toplantıda 
bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, sanayi esnafı ile son 
gelişmeleri paylaştı. Toplantıya Büyük 
Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif 
Başkanı Ali Arslan, Alanya Metal İşleri 
Odası Başkanı Kerim Taş ve sanayi esnafı  
katıldı. Kahvaltılı toplantıda sanayi site-
sinin planlaması hakkında ayrıntılı bilgi 

veren Başkan Yücel, Yeni sanayinin en az 
50 yıl hizmet verecek şekilde planladığı-
nı söyledi. Başkan Yücel, ”Belediyemizin 
çalışmaları neticesinde 20 yıldır süre 
gelen bir sorun mutlu sona ermiştir. Artık 
planlama ve mülkiyet sorunları çözülerek 
inşaat aşaması için hiçbir engel kalmamış-
tır” dedi. 

50 yıl hizmet verecek

Yeni yapılacak olan sanayi sitesinin 50 
metrelik çevre yolu kenarında D 400 kara-
yoluna ise 3 kilometre uzaklıkta olduğunu 
belirten Başkan Yücel şöyle dedi: “Geniş 
yolları, cep otoparkları, yeşil alanları ile 
yaşanabilir bir kompleks olarak planlandı. 
Etrafında ise sanayi sitesine dahil edilmek 
üzere planlama çalışmalarına başladık. 
Bunla birlikte Alanya’mıza 50 sene hizmet 
verecek modern bir merkez kazandırılmış 
olacak. Biz belediye olarak, bölgeden 
geçen 30 metre genişliğindeki yolu bir 
yıl içinde tamamlayacağız. Ulaşım olarak 
son derece cazip. 50 metrelik yeni çevre 

yolunun tamamlanması ile mesafe daha 
da kısalacak.”

“İnşaat için hiç bir engel yok”

Alanya Sanayi Sitesi’nin artık şehrin 
merkezinde kaldığını, hizmet vermekte 
çok zorlandığını anlatan Başkan Yücel, 
”Sizlerle birlikte bu bölgenin hem cazi-
besini arttıralım hem de sanayi esnafının 
üretebileceği derli toplu bir sanayi sitesini 
oluşturalım. Bundan sonraki süreçte 
artık sizlerle ortak bir karar alıp kazmayı 
vuracağımız anın geldiğini düşünerek bir 
an önce başlamak istiyoruz” diye konuş-
tu. Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi 
Kooperatif Başkanı Ali Arslan da konuş-
masında, “Bundan sonraki süreçte imar 
durumu doğrultusunda iki blok yapılacak. 
Bir bloğunu bitirdikten sonra ticaret mer-
kezinin inşaatına başlayacağız. Şimdiden 
hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardın-
dan Başkan Yücel, yeni sanayi sitesinin 
tapularını Kooperatif Başkanı Ali Arslan’a 
teslim etti.

Yeni Sanayi Sitesi’nin 
tapuları teslim edildi
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Konaklı Mahallesinde, Konaklı Muhtarı Osman 
Kaya ve Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk’ün 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Meclis 
Üyesi Abdullah Öztürk, belediye birim amirle-
ri, batı bölgesi hizmet birimlerinin yetkilileri ve 
muhtarlar katıldı.

“En büyük desteği halkımızdan alıyoruz”

Mahallelerden gelen talepleri her zaman yerine 
getirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, “Bize bir talep geldiği zaman 
sorumluluk alanımıza bakmıyoruz. Çünkü halka 
hizmet veriyoruz. Sadece batı bölgelerinde değil 
ilçe genelinde, mahalle içlerindeki yollardan ma-
halleleri birbirine bağlayan yollara kadar alt ve 
üstyapısını yapıyoruz. 

Bu çalışmalarda en büyük desteği sizlerden ve 
halkımızdan alıyoruz. Sizlerden gelen talepleri 
daima değerlendiriyoruz. Yapılan keşfin ardından 
hızlı bir şeklide çalışmayı başlatıyoruz. Bölgede 
başta okullarımız olmak üzere hizmet ve yatı-

rımlarımız aralıksız devam edecek” dedi. Mahalle 
muhtarları toplantının ardından “Mahallelerimiz-
de her türlü çalışma yapılıyor. Biz burada her 
hangi bir sorun ya da talep için toplanmadık. 2 
yılda hızlı ve çok önemli hizmetler aldık. Hala da 
alıyoruz. Diğer eksiklerimizi belediyeye ilettik. 
Hepsine geri dönüş yapılıyor. Amacımız Baş-
kanımızla bir araya gelmek. Kendisine teşekkür 
ediyoruz” diye konuştular.

“Gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz”

Muhtarlara ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Yücel, 
“Bu tür toplantılarla daha fazla bir araya gelme-
miz gerekiyor. Çünkü istişare ve birlikte yönet-
mek halkımızın her zaman yararınadır. 

Alanya Belediyesi olarak iki yıllık bir hizmet dö-
neminde, koyduğumuz hedeflerin yüzde 70’ine 
el atmış bulunuyoruz. Hizmet ve yatırımlarımızda 
gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz. Vatan-
daşlarımızdan aldığımız güçle, azimle çalışmaya 
aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yücel, Batı Bölgesi 
muhtarları ile bir araya geldi

Yücel, Batı 
Bölgesi’nde bulunan 
27 mahalle muhtarı 
ile bir araya 
geldi. Muhtarlara 
mahallelerinde 
planlanan çalışmalar 
hakkında bilgi 
veren Başkan Yücel, 
Alanya’nın en ücra 
köşesine kadar 
hizmet götürdüklerini 
belirterek, “En büyük 
desteği sizlerden ve 
halkımızdan alıyoruz” 
dedi. 
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Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 
programda Başkan Yücel, asker adaylarının 
eline kına yaktı, İlçe Jandarma Komutanı 
Fatih Hati ile ilk karavanayı dağıttı. Eşgilik 
Düğün Salonu’ndaki törene, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Alanya 
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, 
Alanya Müftüsü Mustafa Topal, resmi kurum 
amirleri, siyasi ilçe başkanları, oda başkanları, 
gaziler, muhtarlar, asker adayları ve aileleri 
katıldı. 

“Mehmetçik olmak onurdur”

Alanya Belediyesi mehteran takımının marş-
ları ile eşlik ettiği törenin açılış konuşmasını 
yapan Başkan Danışmanı Emekli Kıdemli 
Albay Esap Yaşar Yılmaz, “Atatürk’ün, Türk 
milletinden aldığı güçle kurduğu ve benim 
en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin, 
milli birlik ve beraberliğimizin, inançlı, yılmaz 
savunucuları olduğunuzu, bir an olsun unut-

mayınız. Mehmetçik olmak onurdur. Çocuk-
larınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi 
mirastır” dedi.

“Asker Uğurlama Töreni Alanya’da bir ilk”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 
ise asker uğurlamanın Türk Milletinin gele-
neklerinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. 
Başkan Yücel, “Alanya’da ilk kez kendi gele-
nek ve göreneklerimize uygun olarak asker 
uğurlama töreni düzenledik. Burada sizlerle 
olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. 
Atalarımızdan gördüğümüz bir geleneği 
yaşattığımız için de gururluyum. Bu törenler 
millet olma duygularımızı perçinleyen, bizleri 
bir arada tutan bağlarımızı güçlendiren 
örflerimizdir. Kalbimiz her daim sizlerle. Allah 
yar ve yardımcınız olsun” dedi. Başkan Yücel, 
konuşmaların ardından askere gidecek 1996 
tertip asker adaylarına anneleri ile birlikte 
kına yakarak, okunan duanın ardından ilk 
karavanalarını dağıttı.

Alanya’da bir ilk: 
Asker Uğurlama 
ve Kına Töreni
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şubat celbinde 
askere alınan Alanyalı gençleri, asker kınasıyla uğurladı. 
Alanya Belediyesi, Şubat’ta askere gidecek gençler 
ve aileleri için geniş katılımlı asker uğurlama programı 
düzenledi. 
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Alanya’ya ilk kez gelen Almanya’nın İzmir 
Başkonsolosu Thomas Gerlach Alanya Bele-
diye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret 
etti. Başkan Yücel ile turizm ve Alanya’da 
yaşayan yerleşik Almanlar üzerine sohbet 
eden Başkonsolos Thomas Gerlach, “Alan-
ya’ya ilk kez geliyorum, gerçekten güzel bir 
şehir, insanları da çok sıcak. Bugüne kadar 
görüştüğüm Alman vatandaşları her fırsatta 
Alanya’da yaşamaktan mutlu olduklarını 
dile getirdiler. Alanya’da iki gün kaldım, 
gerçekten yaşanacak bir şehir’’ dedi. 

Alanya’da 79 milletten insanın yaşadığını 
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, ‘’Alanya dünyanın en güzel 
şehirleri arasında. Burada 17 bin yerleşik 
yabancı yaşıyor ve bunların arasında Al-
manlar da bulunuyor. Alanya sadece deniz 
ve güneşten ibaret değil, önemli bir tarih 
ve medeniyetlerin şehridir. Alanyamızda 
turizmin daha da canlanması için bütün fu-
arlara katılıyoruz. Yerel yönetimler olarak ilk 
dikkat ettiğimiz husus da turistlerin mem-
nuniyetidir’’ dedi. 

Başkonsolos Gerlach;  
“Almanlar Alanya’da mutlu’’

Almanya’nın İzmir 
Başkonsolosu Thomas 
Gerlach  Yücel’i makamında 
ziyaret etti. Gerlach’a Antalya 
Konsolosu Martin Vetter ve 
Alanya Yabancılar Meclisi 
Başkanı Abdullah Karaoğlu da 
eşlik etti.
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İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikdelı, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Meclis üyesi Mus-
tafa Toksöz’ün de eşlik ettiği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler, 
Alanya’dan ev alan İran vatandaşları ve İran’dan gelen turist kafilele-
rinin Gazipaşa Havalimanı’nı kullanması hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

İran ve Alanya arasında çok köklü kültürel ilişkilerin olduğunu dile ge-
tiren Başkan Yücel, İranlı turistlerin Alanya’ya rahat gelebilmeleri için  
en kısa uçuş rotasının Alanya-Gazipaşa Havalimanı olduğunu söyledi. 
Başkan Yücel, Büyükelçi Ali Reza Bikdelı’ye, ziyaretinin anısına Alanya 
Kalesi’ni simgeleyen bir gravür hediye etti.

İran Büyükelçisi 
Reza Bikdelı Yücel’i 
ziyaret etti
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Başkan yücel: “Hepimizin amacı  
Alanya’ya hizmettir”

Belediye Başkanlığı’nın 01 Ocak 2015-
31 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan 
faaliyet raporunu oybirliğiyle meclisten 
geçiren tüm meclis üyelerine, destek-
leri için teşekkür eden Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışmaları-
mıza verdiğiniz destek ve güç birliğinden 
dolayı hepinize teşekkür ederim. Siyaset 
fedakarlık ister. Ailenizden, sosyal hayatı-
nızdan, kendinizden, her şeyden fedakarlık 
ister. Hepimizin tek amacı Alanya’ya hiz-
mettir; Alanya’yı gelecek nesiller için ihya 
etmektir ” dedi. 

“Hizmet bir bütündür”

“Biz büyük projeleri hayata geçiririz, yollar 
yapar, parklar yaparız ama bizim hizmet 
anlayışımız, örf ve adetleriyle, kültür ve 
ortak değerleriyle yaşanabilir bir Alanya 
ortaya koymaktır” diyen Başkan Yücel, 
hizmetin bir bütün olduğuna vurgu yaptı.

Şehit Coşkun nazilli’nin ismi  
bir parka verildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle 
girdiği çatışmada hayatını kaybeden Alan-
ya’nın üçüncü şehidi Özel Hareket Polisi 
Coşkun Nazilli’nin ismi meclis kararıyla 
bir parka verildi. Şehidin ismi, evine en 
yakın Kadıpaşa Mahallesi Nezihe Soydan 
Sokak’taki parkta yaşatılacak. Bütçe Ko-
misyonundan gelen karar Belediye Meclis 
Üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Yine Meclis kararıyla Mardin’in Darge-
çit İlçesi’nde şehit olan Emniyet Amiri 
İbrahim Halil Aksoy’un ismi Kızlarpınarı 
Mahallesi’nde, Mardin’in Midyat ilçesinde 
şehit olan polis memuru Abdullah Ümit 
Sercan’ın ismi ise Güllerpınarı Mahallesi’n-
de bir parka verilmişti.

Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı

Belediye Kanunu gereği iki yılını dolduran 
komisyonlara yeni üyeler seçildi.  

Meclis 1. Başkan Vekili: Adem Er

Belediye Meclisi Katip Üyeliği: Mehmet 
Kula, Mustafa Toksöz

Belediye Encümen Üyeliği: Abdullah 
Öztürk, Garip Kodal, Celal Taşkın

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği: Alper 
Birer, Gökhan Sipahioğlu, Tunahan 
Kasapoğlu, Hasan Özdemir, Mustafa 
Toksöz

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği: 
Arif Tok, Mehmet Kural, Zihni Asiltürk, 
Mehmet Ali Tekin ve Melike Nazifoğlu

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu  
Üyeliği: Mustafa Keşoğlu, Mustafa Aras ve 
Mustafa Toksöz

Tarihi Kentler Birliği Üyeliği: Celal Taşkın

Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği: 
Gökçen Nazifoğlu, Nefise Develioğlu, 
Melike Nazifoğlu, Ali Uğur ve Hasan 
Özdemir 

Faaliyet raporu oybirliğiyle 
meclisten geçti
Alanya Belediye Başkanlığı’nın 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasını 
kapsayan bir yıllık faaliyet raporu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında 
MHP’li, AKP’li ve CHP’li Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. 
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Türkiye’nin en büyük sahipsiz 
hayvan bakım evi ve rehabilitasyon 
merkezi hizmete girdi
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Demirtaş Mahallesi’nde 24 dönümlük arazi 
üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük ve kap-
samlı Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’ni hizmete açtı. Barınak 
bünyesindeki modern üniteler hayvanseverler-
den tam not aldı. 

24 dönüme modern tesis 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Demirtaş Mahallesi’nde, Orman Genel Müdür-
lüğü’nden tahsisi yapılan 24 dönüm alan içe-
risinde faaliyete giren Sahipsiz Hayvan Bakım 
Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Demirtaş Mahallesi’nde geçtiğimiz Temmuz 
ayında temeli atılan Sahipsiz Hayvan Bakım 
Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan refa-
hını sağlayacak modern tesisleri bünyesinde 
barındırıyor. 

Kedi ünitesi, 2 adet köpek bakım evi, hayvan 
bakım ünitesi ve klinik ünitesi olmak üzere 5 
binadan oluşan merkezde ayrıca karantina 
bölümü, hasta bakım bölümü, yavrulu anne 
bölümü, hayvan müşahede bölümü, muaye-
ne odası, ameliyat odası, gıda ve soğuk hava 
depoları bulunuyor. Kısa süre önce hizmete 
giren barınak, bölgenin en kapsamlı hayvan 
barınakları arasındaki yerini aldı.

Türkiye’nin tek  
hayvan mezarlığı bulunan barınağı

Sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğu-
nu vurgulayan Başkan Yücel, “Hayvan dostu 
olan Alanya Belediyesi önemli bir hizmeti 
daha hayata geçirdi. Burada sokak hayvanları 
aç kalmayacak, her türlü tedavileri yapılacak. 
Yabani hayvanların da bakımları yapılacak. 
Ayrıca içinde evcil hayvan mezarı da olacak. 
Bu çok önemli bir hizmettir” dedi.

Başkan Yücel, “Sokak hayvanlarının da yaşama 
hakkı var. Alanya Belediyesi olarak önemli bir hizmeti 

daha hayata geçirdik. Burada sokak hayvanları aç 
kalmayacak, her türlü tedavileri yapılacak.”TürkİYe’nİn 

en 

büyüğü
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Güneş Enerji Santrali Projesi 
bağlantı protokolü imzalandı
Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde 94 dönüm alanda hayata geçireceği 
Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nde son aşamaya gelindi. Alanya Belediyesi ile 
Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi (CLK) arasında güneş enerji santralinin bağlantı 
protokolü imzalandı. İhale ve sahada kurulum çalışmaları yakında başlayacak.

Akdeniz’in 

en büyük 

saha 
projesi



ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM 5150

Akdeniz’in en büyük saha projesi

Alanya Belediye Başkanı Yücel, “Akdeniz 
Bölgesi’nde bu büyüklükte güneş enerjisi 
santralini hayata geçiren ilk ve tek kamu 
kurumu olmak bizlere gurur veriyor” dedi. 
Belediye Encümen Salonu’nda gerçek-
leştirilen imza törenine Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, CLK Müşteri 
Müdürü Pervin Acar, Üretim Tesisleri 
Yöneticisi Neslihan Özer ve CLK Alanya 
İşletme Yöneticisi Yunus Başarı katıldı.

Protokol ve daha sonraki süreçler hakkın-
da bilgi veren CLK Üretim Tesisleri Yöne-
ticisi Neslihan Özer, “Bağlantı anlaşmasını 
imzaladıktan sonra prosedür kısımlarını 
geride bırakıyoruz. Bu anlaşmayla sahada 
kuruluma başlamanın ilk adımlarını atmış 
bulunuyoruz. 2 yıllık sözleşme imzalıyo-
ruz. Bu projenin kısa sürede bitirileceğine 
inanıyoruz. Alanya’da şu ana kadar dev-

reye girmiş hiçbir saha uygulamamız yok. 
Sizinle birlikte saha uygulamamız devreye 
girmiş olacak” diye konuştu.

“yıl sonuna kadar üretime geçeceğiz”

İmza töreninde konuşan Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, ”Yaklaşık 16 
aylık bir mücadelenin ardından projenin 
son aşaması olan bağlantı sözleşmesini 
Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’yle imza-
ladık. Akdeniz Bölgesi’nde güneş enerjisi 
santralini hayata geçiren ilk ve tek kamu 
kurumu olmak bizlere gurur veriyor. Bu 
çalışmalar Alanya Belediyesi’nin geleceğe 
dönük yatırımlar ve işler yaptığının kanıtı-
dır” dedi.

 “Kendi elektriğimizi üreteceğiz”

Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı 
olmasını dileyen Başkan Yücel, “Şimdi-

den Alanya’mıza ve tüm halkımıza hayırlı 
uğurlu olsun. Bu projemizi 3 aylık süreçte 
ihaleye çıkartıp yer teslimini yaptıktan 
sonra yıl sonuna kadar inşallah kendi 
elektriğimizi üreten ve tasarrufunu sağla-
yan bir belediye olacağız. Bu kısa zaman 
zarfı içinde Alanya Belediyesi olarak bunu 
gerçekleştireceğimize inanıyorum. Projede 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

İlk etapta 3 megavat  
elektrik enerjisi üretilecek

CLK Müşteri Müdürü Pervin Acar ise, Ak-
deniz Bölgesi’nde 3 megavat gibi büyük 
bir güçte ilk defa bir belediyeyle bağlantı 
anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, 
“Bir kamu hizmeti olduğu için bizler de 
çok mutluyuz. Hem Alanya Belediyesi’ne 
hem de halkımıza hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” dedi.  
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yü-
cel, Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü serasında incele-
melerde bulundu. Başkan Yardımcısı Meh-
met Kula ile birlikte Alanya Belediyesi’nin 
bitki ve çiçek yetiştirdiği seralarda devam 
eden çalışmaları denetleyen Belediye 
Başkanı Yücel, Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki 
mevcut serada üretim çalışmalarının de-
vam ettiğini ve 2015 yılı içerisinde toplam 
123.058 adet fidan yetiştirildiğini söyledi. 

Oba’ya yeni sera yapılıyor 

Mevcut seranın ihtiyaçları karşılayama-
masından dolayı Oba Mahallesi Fen İşleri 
Şantiyesi yanında 3200 metrekare kapalı 
ve 8500 m2 açık alana sahip yeni bir serayı 
daha faaliyete geçireceklerini belirten 
Başkan Yücel, “Oba’da Fen İşleri Şantiyesi 
yanında yeni seranın yapımı devam ediyor. 
Serada üretim başladığında parklarımızda 
ve çevre düzenlemelerimizde kullandığımız 
tüm bitki ve çiçekleri artık kendimiz ürete-
ceğiz” dedi.

“Üretken ve tasarruf eden bir 
belediyeyiz.”

Alanya Belediyesi’nin üretkenliğini art-
tırmak ve tasarruf sağlamak için birçok 
projeyi hayata geçirdiklerini belirten Baş-
kan Yücel, “Hizmetlerimizde kullandığımız 
asfalt malzemelerini, elektrik enerjisini, 
bitki ve çiçekleri kendimiz üreteceğiz. 5 
milyon TL’ye aldığımız mobil konkasör ve 
kurduğumuz asfalt şantiyesi ile asfalt mal-
zemesini kendimiz üretiyoruz. 

Planlama ve altyapısını tamamladığımız 
Toslak’a yapacağımız Güneş Enerjisi Sant-
rali Projemizle elektrik enerjisi ihtiyacımızı 
kendimiz karşılayacağız. Oba’daki serada 
da park ve peyzaj düzenlemelerinde kul-
landığımız bitki ve çiçekleri üreteceğiz. 

Öz kaynaklarımızla kendimiz üretip, tasar-
ruf sağlayarak Alanya’ya yakışır hizmet-
ler yapıyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi’nden 
ikinci bitki serası

Belediyenin bitki ve çiçek 
yetiştirdiği seralarda 
incelemelerde bulunan Alanya 
Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Oba’da üretim 
ve depolama amaçlı 3200 
metrekare kapalı ve 8500 
metrekare açık alana sahip 
yeni bir seranın daha yapımına 
devam ettiklerini söyledi. 

Başkan Yücel, “Parklarımızda 
ve çevre düzenlemelerimizde 
kullandığımız tüm bitki ve 
çiçekleri artık belediyemizin 
seralarında kendimiz 
üreteceğiz” dedi.
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Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli 
yerlerindeki parklarda ve refüjlerde Türk 
kültürünün de bir parçası olan lale, nergis, 
sümbül soğanları çiçek açmaya başladı.

Aralık ayında dikimleri yapılan lale, nergis, 
sümbül soğanları peyzaj uygulamalarına 
yenilikler katıyor. İlçemizin çeşitli bölgele-
rinde kullanılan bu soğanlar şehre kattığı 
renkler açısından önem kazanıyor. Şehir 
merkezi olmasından dolayı Atatürk Anıtı 
yanındaki yeşil alanda en kapsamlı uygu-
lamanın yapılması ile bir çok kişinin uğrak 
yeri haline geliyor. Yerli halkın ve turist-

lerin hem gezinti hem de fotoğraf çek-
tirmek amacıyla yoğun ilgi gösterdiği bu 
alan 2016 sezonunda  çiçeklerin açmasıyla 
renklenmeye başladı. Park ve Bahçeler 
Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada 
“Ülkemizin soğanlı bitki kültür mirasına 
sahip çıkmak amacıyla lale, sümbül, nergis 
gibi soğanlı bitkilerin kullanımını yaygın-
laştırmamız gerekmektedir. Bu nedenle 
peyzaj uygulamalarımızda kullanımına 
önem verdiğimiz soğanlı bitkilerimizin 
dönem dönem açmaya başlamasıyla nisan 
sonuna kadar devam edecek çiçeklenme 
halkımızın gezinti ve fotoğraf çekimlerine 
hazır hale getirilmiştir” dedi. 

Türk kültürünün 
mirası laleler çiçek açtı
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Çocuklarımıza  
temiz bir dünya bırakmak için:  
Geri Dönüşüm Projesi 
Çevreye duyarlı bir belediye olarak gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak 
istediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geri 
dönüşümün toplandığı alanları genişletmek ve yaygınlaştırmak için Geri 
Dönüşüm Projesi’nin kapsamını genişletiyoruz” dedi.
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Alanya Belediyesi çevreyi korumak 
için büyük yatırımlar yaptı

Alanya Belediyesi iki yıllık hizmet süre-
sinde mevcut çevre projelerini devam 
ettirirken, yeni projelere de büyük yatı-
rımlar yaptı. Taşıma maliyetinde 2 milyon 
TL tasarruf sağlayacak katı atık aktarma 
istasyonu Konaklı Mahallesi’nde geçen yıl 
hizmete girdi. Bu sayede katı atıklar istas-
yonda tırlara aktarılarak depolama tesisle-
rine taşınmaya başladı.

Çöp taksiler hizmete girdi

Çöp taksilerin de hizmete girmesiyle Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp toplama 
araç filosunun kapasitesi arttırıldı. Güçle-
nen araç filosuyla şehrin en dar ve kala-
balık sokaklarına varıncaya kadar temizlik 
hizmetleri artık ivedilikle yürütülüyor. 

Alanya Geri Kazanım Projesi kapsamın-
da 21.100 ton ambalaj atığı toplanarak; 
201.000 adet çam ağacının kesilmesi 
önlendi; 1.035 dönüm ormanlık alanın 
tahribinin önüne geçildi; 20.710 ailenin 1 
yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı geri kazanıldı; 
39.835 ton su ve 21.450 merteküp fuel oil 
tasarrufu yapıldı.

Sularımızı atık yağlardan koruyoruz

 “Bitkisel Atıkların Kaynağında Ayrı Top-
lanması Projesi” kapsamında Alanya 
Belediyesi 530 ton bitkisel atık yağ topladı. 
Böylece 530 milyon litre içme suyunun 
kirlenmesine engel olundu.

Topraklarımız atık piller ve  
camlardan korunuyor

Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanma-
sı Projesi kapsamında son iki yılda 3.217 
kg atık pil toplanarak, 321.700 metreküp 
toprak kirliliğinin önüne geçildi. 2015 yılı 
içinde belirlenen cam toplama merkezleri 
ve atık cam kumbarası marifetiyle toplam 
306.400 kg cam ambalaj atığı toplanarak, 
geri dönüşüme kazandırıldı. 2015 yılı itiba-
riyle başlanan sistem ile 13.380 kg ömrünü 

tamamlamış lastik geçici depolama alanın-
da depolandı.

Gezi teknelerinin sintine sularıyla deni-
zi kirletmesini önlemek için “Mavi Kart 
Uygulaması” hayata geçirildi. Mavi Kart 
Uygulaması ile son iki yılda 3.512 ton atık 
su çekimi yapıldı. Gezi teknelerine takılan 
bir cihaz ile denize kirli su boşaltmaları en-
gellenerek kayıt altına alındı. Uygulama ile 
142 litre madeni atık yağın denizi kirletmesi 
engellendi.

Eko okul 16 okulda sürdürülüyor

2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariye 
okullar düzeyinde çevre bilincinin arttı-
rılması ve çevrenin korunması amacıyla 
yürütülen çalışmalara destek için bir dizi 
etkinlik oluşturan Alanya Belediyesi, Tür-
kiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koor-
dine edilen “Eko – Okullar” programını 16 
okulda sürdürüyor.

“Eko – Okul Programı” kapsamında “Çev-
resel Problemden Çevresel Avantaja - Bit-
kisel Atık Yağlardan Biodizel Eldesi” başlığı 
altında okullara geri dönüşüm eğitimi 
veriliyor. Proje kapsamında sahada uygu-
lamalı eğitimler de verilerek, geri dönüşüm 
tesisini gezen öğrencilere ambalaj atığının 
kaynağından geri kazanılması, uygulamalı 
olarak gösterildi. 

500 Adet geri dönüşüm kafesi ve  
50 adet kumbara

Alanya Belediyesi tarafından, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, ÇEVKO Vakfı işbirliği ve 
Alanya Geri Dönüşüm, Zortaş Geri Dönü-
şüm firmaları ile yapılan protokol kapsa-
mında 500 adet geri dönüşüm kafesi ile 50 
adet geri dönüşüm kumbarası Alanya’ya 
kazandırıldı. Çevre kirliliğini önlemek, geri 
dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla geri 
dönüşüm projesini genişleten Belediye, 
geri dönüşüm toplama işinin daha geniş 
alanlarda yapılabilmesi için ÇEVKO Vakfı 
ve geri dönüşüm firmalarının hazırladığı 
geri dönüşüm kafesleri ve kumbaraları 
Alanya halkının hizmetine sundu. 
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Engelli farkındalığı için öğrencilere 
3 bin 500 kitap dağıtıldı
Alanya Belediyesi, ilkokullara engelli farkındalığına yönelik 3 bin 500 kitap 
dağıttı. Toplumda engelli farkındalığı oluşturmak için pek çok proje ve hizmeti 
hayata geçiren Alanya Belediyesi, fiziksel, görme ve işitsel engelli bireylerin 
dünyasını anlatan özel olarak hazırlanmış hikaye kitaplarını, okullara dağıttı.
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‘Eğitimde Engel Yok’ protokolü kap-
samında toplumda engelli farkındalığı 
eğitimlerini sürdüren Alanya Belediyesi, 
engelli farkındalığını arttırmak için yeni bir 
çalışmaya daha imza attı.

Engelli farkındalığı eğitimleri 
okullarda devam ediyor

Toplumda engelli farkındalığını küçük 
yaşlarda aşılamayı hedefleyen Alanya Be-
lediyesi, üç farklı engel grubunun yaşadığı 
zorlukları anlatan 3 bin 500 kitabı, eğitim 
seminerlerinin ardından dağıttı. Fiziksel, 
işitsel ve görme engelli öğrencilerin hayat 
hikayelerinin kendi ağızlarından anlatıldığı 
kitaplar, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. 

“Empati kurmamız gerek”

Kitap dağıtımıyla birlikte engelli far-
kındalığıyla ilgili seminer veren Alan-
ya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam 

Merkezi Psikoloğu Esra Yemez, “Empati 
kurmamız gerek. Ancak o zaman engel-
li arkadaşlarımızın durumunu daha iyi 
anlayabiliriz” dedi. 

İlk programın yapıldığı Gönül Kemal Rei-
soğlu İlkokulu’ndan sonra,  Abdurrahman 
Alaattinoğlu Ortaokulu ve Fatma Alaatti-
noğlu İlkokulu’nda  da  seminer düzenle-
yen Psikolog Esra Yemez, engelli bireyin 
tanımı, engel grupları, engel gruplarına 
göre davranış şekilleri, empati gibi konu 
başlıklarında eğitim verdi. Aynı zamanda 
işitme engellilerin dünyası ve temel işaret 
dili çalışmalarından da harfler, sayılar, 
günlük diyalog konularını anlattı.

Alanya Belediyesi’ne teşekkür

Alanya Belediyesi’ne, engelli farkındalı-
ğıyla ilgili çalışmalarından dolayı teşek-
kür eden Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 

Müdürü Bilal Ulusoy, “Okulumuzun özel 
bir eğitim sınıfı var ve engelli farkındalığı 
kültürünü oluşturduk. Alanya Belediye-
si’ne de desteklerinden dolayı teşekkür 
ederim” ifadesini kullandı.

yardım Treni merkezden  
alıp kırsala götürüyor

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü tarafından başlatılan Yardım Treni 
kampanyası şehir merkezindeki okullarda 
dolaşmaya devam ediyor. Yardım Treni’ne, 
Kemal Gönül Reisoğlu İlkokulu öğrencileri 
de destek vererek, topladıkları kitap, kır-
tasiye, oyuncak, ayakkabı, giysi ve payla-
şabilecekleri ne varsa, kırsaldaki öğrenci 
arkadaşlarına ulaştırılması için Alanya 
Belediyesi’ne teslim ettiler. Yardım Treni’y-
le paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten öğrenciler, kampanyanın devam 
etmesini istediler.
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Engelsiz Kent Alanya 
Alanya Belediyesi, engelli bireylerin hayatını 
kolaylaştıracak birçok proje ve uygulamalarıyla diğer 
kentlere örnek oluyor.
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Engelli, yaşlı, güçsüz, hasta gibi toplumda 
dezavantajlı olarak kabul edilen kişilerin 
hayatlarını kolaylaştırabilecek çalışmalarla  
Herkes İçin Alanya Projesi tüm hızıyla 
devam ediyor.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam 
Merkezi’nin konusunda uzman personeli 
engelli bireylerin her türlü ihtiyacı ile ilgi-
lenirken, diğer taraftan da “Engelsiz Kent 
Alanya” noktasındaki proje ve çalışmaları-
nı sürdürüyor.

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Personel 
Hizmetleri: 2 Çocuk gelişim uzmanı; 122 
engelli bireye 2375 seans Psikolog; 90 en-
gelli birey ve yakınına 1368 seans Uzman 
Fizyoterapist; 14 engelli bireye 1563 seans 
El Sanatları Öğretmeni; 108 engelli birey 
ve yakınına 3118 seans hizmet etmiştir.

Toplumda Engelli Farkındalığı Seminerle-
ri; Psikolog tarafından yapılmaktadır. Son 
2 yılda; 51 okul, 4459 öğrenci, 226 öğret-
men ile 1000 kamu kurum ve kuruluşunda 
çalışan personele seminer verilmiştir.

Engelsiz kent uygulamaları

Engelsiz Kent Yönetmeliği: 2010 yılında 
çıkan engelli yönetmeliğini revize çalışma-
ları sürmektedir.

Yol, yaya, kaldırım Hissedilebilir yüzey 
uygulamaları: 2015 yılında kurulan özel 
bir ekiple toplamda 242 kaldırıma rampa 
ile hissedilebilir yüzey uygulaması yapıl-
mıştır.

Engelsiz Şarj İstasyonu: Konaklı ve Mah-
mutlarda 1 er adet, şehir merkezinde de 
3 adet olmak üzere toplamda 5 adet şarj 
istasyonu kurulmuştur.

Engelsiz Sanat Atölyesi: Alanya Beledi-
yesi Engelsiz Sanat Atölyesi’nde engelli 
birey ve yakınlarına, El Sanatları Öğretme-
ni tarafından verilen kurslarda karakalem, 
yağlı boya, ahşap boyama, ipek kozasın-
dan çiçek yapımı gibi el sanatları öğretil-
mektedir.

Tarihin Sesi Ol: Kızıl Kulede Tarihin Sesi 
Ol Projesi’yle sesli ve görüntülü rehber 
sistemli cihazlar ile görme engelli birey-

ler Kızılkule’yi keşfedebilmektedir. Aynı 
zamanda Kızılkule, Tersane, Tophane ve 
Mancınık maketleriyle ziyaretçiler dokuna-
rak hissetme yoluyla tarihi yapıyı inceleye-
bilmektedir.

Gönüllü Ol Fark Yarat: Alanya’daki üni-
versitelerle yapılan tanıtımla birlikte 241 
gönüllüye ulaşılmıştır.

Her Kulaç Bir Hayat: Kış aylarında 
engellilerin kullanımına uygun olimpik 
havuzda, yaz aylarında ise Kleopatra en-
gelsiz halk plajında fizyoterapist eşliğinde 
yapılan çalışmalarla engelli bireylerin kas 
ölçümleri yapılmaktadır.

Hayata Yelken Aç: Alanya Belediyesi bün-
yesinde bulunan 3 paralimpik yelkenli ile 5 
lisanslı engelli sporcu antrenman yapmak-
ta, yelken hocasından kurs almaktadır.

Engelsiz Trafik: Alanya Kaymakamlığı ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak 
çalışma ile engelli bireylerin trafikte yaşa-
dıkları sorunlara çözüm bulunmaktadır. Bu 
kapsamda bilgilendirici ceza makbuzları 
düzenlenerek vatandaşa dağıtılmakta, 
parkomat zabıta gibi birimlerimize semi-
nerler düzenlenmektedir.

Eğitimde Engel Yok: Alanya Kaymakam-
lığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Patika 
Derneği ile birlikte yapılan protokol kapsa-
mında 2 komisyon kurulmuştur. Eğitim 
ve Ulaşılabilirlik Komisyonları. Eğitim 
Komisyonunda kaynaştırma öğrencilerine 
ilişkin eğiticilere yönelik seminerler, engeli 
olmayan öğrencilere yönelik de engelli 
farkındalığı seminerleri verilmektedir. 
Ulaşılabilirlik Komisyonunda ise okulla-
ra gidilerek fiziki erişilebilirlik durumları 
değerlendirilmektedir.

Projeler

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Alanya merkezinde hizmet veren 
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam 
Merkezi’nin Alanya’nın büyümesiyle bir-
likte talepleri karşılayamaması nedeniyle 
Oba’da ikinci bir engelli merkezi projesini 
hayata geçirmek için düğmeye bastı. 

Oba Mahallesi, 2048 parseldeki 2021 
metrekarelik bir alana yapılacak ve 5 katlı 
olarak tasarlanan Engelsiz Yaşam Mer-
kezi’nin engelli vatandaşların konaklama, 
sağlık, rehabilitasyon ve meslek edinme 
gibi bir çok ihtiyacına aynı anda cevap 
verebilecek.
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Alanyalı Kadınlar 
Hatice Sıla’nın gören gözü oldu
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, 9 ya-
şındaki Hatice Sıla’nın göz tedavisi için Club Olive Garden’da kadınlara 
özel bir gece düzenledi. Yücel, gecenin bilet satışından elde edilen 48 
bin TL’yi, Hatice Sıla’nın tedavisi için annesinin hesabına yatırdı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çok anlamlı bir geceye imza attı. 9 
yaşındaki Hatice Sıla’nın göz tedavisi için düzenlenen geceye Alanya 
Alaeddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın 
eşi Meryem Pınarbaşı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın’ın eşi 
Gamze Taşkın ve yardım kampanyasına destek veren çok sayıda davetli 
katıldı.

Şarkıcı İzzet Keskin ve orkestrasının sahne aldığı gecede davetlileri 
Hatice Sıla’nın kardeşi Elif ile birlikte karşılayan Yıldız Yücel, bayan 
konuklara karanfil dağıttı. Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına 
başlayan Yıldız Yücel, ‘’Hatice Sıla’nın göz tedavisi için başlattığımız 
yardım kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu geceye destek 
olan tüm kadınlarımıza, sponsor firmalara ve Alanya basınına göster-
dikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu etkinlikten elde edilen gelirin 
tamamı İstanbul’da bir hastanede tedavisi süren Hatice Sıla’nın göz 
ameliyatında kullanılacak, tek dileğimiz bu küçük çocuğumuzun bir an 
önce sağlığına kavuşması’’ dedi. 
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Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamın-
da İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen 2015-2016 eğitim öğretim dönemi  
“Temel Bilgisayar Kullanımı” kursu, Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde yapıldı.

Kursiyerlere MEB Office Programları Sertifikası verildi

İlk etabı 22 Aralık 2015 tarihinde 39 yetişkin eşliğinde başlayan bilgisayar kursu, 26 
Ocak 2016’ da tamamlandı. 32 saatlik eğitimin ardından yapılan sınavla, 23 kursiyer 
MEB onaylı “Temel Bilgisayar Kullanımı” sertifikası almaya hak kazandı. Toplamda 
104 saat süren kursun 72 saatlik 2. Etabı ise 9 Şubat’ta başladı. 23 yetişkin eşliğinde 
devam eden kursun, 31 Mart’ta tamamlanması planlandı. Kursların sonunda başarılı 
olan kursiyerlere MEB onaylı “Office Programları” sertifikası veriliyor. Vatandaşlardan 
gelen talep doğrultusunda kurslara devam edileceği belirtildi.

Ücretsiz bilgisayar 
kursları devam ediyor
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Haftada 2 gün olan hizmet  
5 güne çıkarıldı

Alanya Belediyesi’nin “Herkes İçin Sağlık, 
Herkes İçin Diyetisyen” sloganıyla geçen 
yıl başlattığı ücretsiz diyetisyenlik hizmeti, 
haftada 2 günden 5 güne çıkarıldı. Vatan-
daşlardan gelen yoğun talebi değerlendi-
ren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde Tosmur Hizmet Binası’nda de-
vam eden diyetisyenlik hizmetini, haftada 5 
güne çıkardı. Böylece diyetisyenlik vatan-
daş için lüks olmaktan da çıktı. Başkan 
Yücel, “Diyetisyene ihtiyacı olduğu halde bu 
hizmeti satın alamayan vatandaşlar, artık 
haftanın 5 günü mesai saatleri içinde sağ-
lıklı beslenmeyle ilgili tüm bilgileri hiç bir 
bedel ödemeden belediye diyetisyeninden 
alabiliyorlar” dedi.

Vücut analiz cihazı hizmete girdi

Diyetisyenlik hizmetine yeni kazandırılan 
vücut analiz cihazıyla vatandaşların ayrıntılı 
vücut analizleri yapılarak uygun beslenme 
programları hazırlanıyor. Belirli aralıklarla 
takibe alınan danışanlar, sağlıklı beslenme 
konusunda bilinçlendiriliyor.

“Hedef sağlıklı nesiller”

Hizmetlerle ilgili bilgi veren Belediye 
Diyetisyeni Şule Yavuz Demir, “Hedefimiz 
sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir toplum. Gebe 
ve emzikli anneler, obeziteye yatkın engelli 
bireyler ve aileleri, şeker, hipertansiyon, 
kalp damar hastalıkları gibi kronik hasta-
lıkları olan vatandaşlarımız başta olmak 
üzere ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız bu 
hizmetten faydalanabiliyor” dedi. 

Diyetisyenlik hizmeti  
lüks olmaktan çıktı

Sosyal belediyecilik alanında 
bir çok projeyi hayata 
geçiren Alanya Belediyesi, 
obeziteyle mücadele ve daha 
sağlıklı nesiller için ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara, iki yıldır 
diyetisyenlik hizmeti veriyor. 
Bünyesinde istihdam ettiği 
uzman bir diyetisyenle bu 
hizmeti sağlayan Alanya 
Belediyesi, diyetisyenlik 
hizmetini lüks olmaktan 
çıkardı.  
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Başkan yücel, Sosyal yardım İşleri 
Müdürlüğünü kurdu

2015 yılının Mart ayında faaliyetlerine 
başlayan Alanya Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
Tevfik Hoca Evi, Engelsiz Park ve Ya-
şam Merkezi ve Gönül Pınarı birimleri 
bulunuyor. Müdürlük, 1 müdür, 1 psi-
kolog, 1 Uzman Fizyoterapist, 2 çocuk 
gelişim uzmanı, 1 el sanatları öğretme-
ni, 1 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 1 proje 
koordinatörü, 8 idari personel, 3 şoför, 

8 yardımcı çalışandan oluşan uzman 
personeli ile yardıma muhtaç vatan-
daşların dertlerine derman oluyor. 

Sosyal yardımlara 1 yılda 2 milyon 
Tl harcandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, önceliklerinin insan olduğunu 
belirterek, bir yıl önce kurulan Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla 2 
Milyon TL’lik sosyal yardım gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. 

1 yılda 2 milyon TL’lik sosyal yardım
1 yıl önce kurdukları Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’nden 
yaklaşık 2 milyon TL’lik sosyal 
yardım gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, “Önceliğimiz 
insan. En birincil görevimiz zor 
zamanlarında vatandaşlarımızın 
yanında olmaktır.” dedi.
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Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü’nün 
yaptığı yardımlar

DESTEK KART: 79 Aileye 62.800 TL’lik 
NAKDİ YARDIM: 1116 Aileye 282.472 TL’lik 
BARINMA - TADİLAT : 60 Aileye 111.400 
TL • EĞİTİM BURSU : 2166 öğrenciye 
1.022.500 TL • GIDA YARDIMI: 13.500 
paket gıda paketi yardımı • GİYİM 
YARDIMI : 7262 kişiye Gönül Pınarı ile 
giyim İFTAR YEMEĞİ : 2000 kişilik Eşgilik 
Düğün salonunda iftar yemeği  
EVE İFTAR YEMEĞİ : Yatağa bağımlı 
vatandaşların evlerine yemek servisi  
KURBAN KESİM : 4 Noktada ücretsiz 
kesim hizmeti. 2 Merkez, 1 Mahmutlar 

1 Payallar •SÜNNET HİZMETİ : 132 
çocuk ücretsiz •MEDİKAL YARDIM : 272 
engelli kişiye medikal malzeme yardımı  
SAĞLIK TARAMASI : 47 Mahallede 482 
yatalak hasta ile yaşlıya sağlık taraması  
DİYETİSYEN HİZMETİ : 215 kişiye 
diyetisyen hizmeti 

Türkmenlere tırlarla yardımlar ulaştırıldı

Alanya Belediyesi’nin başlattığı Türkmen 
Dağı Yardım Kampanyası kapsamında 16 
ton un, 21.500 adet kıyafet, 200 adet ya-
tak, 3000 battaniye, 800 gıda kolisi, 300 
temizlik malzeme kolisi toplanarak  
3 tırlık konvoy ile Kızılay yetkililerine tes-
lim edilmek üzere Kilis’e gönderildi.
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Alanya’ya 
En İyi Tatil Şehri Ödülü
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Reisgraag Tatil Sitesi, Ocak ayında Hollanda’nın 
Utrecht şehrinde düzenlenen turizm fuarında, 
dünyanın bir çok turizm şehrinin dahil olduğu bir 
yarışma yaptı. Sitenin takipçilerinin oy kullandığı 
yarışmada Alanya “En İyi Tatil Şehri” kategorisinde 
birinci seçildi.

Utrecht Fuarı’na katılan Alanya Turizm Tanıtma 
Vakfı (ALTAV) yönetimi ödülü, Belediye Meclis Sa-
lonu’nda bir toplantı düzenleyerek Alanya Beledi-
ye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel’e 
teslim etti.

“Ödül Alanya’nın ve Bakanlığın  
gurur kaynağı olmuştur”

Ödülle ilgili katılımcılara ve basın mensuplarına 
bilgi veren ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet 
Dahaoğlu, “Bu ödül Alanya’nın ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın gurur kaynağı olmuştur” dedi. Daha-
oğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ayında Hol-
landa’nın Utrecht şehrinde düzenlediğimiz turizm 
fuarında Alanya “En İyi Tatil Şehri” ödülüne layık 
görüldü. Bu tatil sitesi tamamen özgür, kimsenin 
baskısı altında kalmayan bir web sitesi. Site, dünya-
nın çeşitli turizm destinasyonlarını gezen 6 bin kişi 
arasında bu puanlamayı yaptı ve “En İyi Tatil Şehri” 
kategorisinde Alanya birinci sırada yer aldı. 

Bizimle birlikte başka kategorilerde ödül alan 
ülkeler de oldu. Fakat şehir olarak Alanya en iyi 
şehir, Paris de en popüler şehir seçildi. Alanya 
hem Türkiye’nin hem de Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın gururu oldu. 

Hollanda Müşavirlik Ateşe Yardımcısı Neşe Kıvıl-
cım ve emeği geçen ALTİD ve ALTAV yönetici-
lerine teşekkür ederim. ”Turizmle ilgili dünyada 
yaşanan olumsuzluklara rağmen Alanya’nın ödül 
almasının sevindirici olduğunu kaydeden Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya olarak arzu 
edilen hedeflere basamak basamak yaklaştıklarını 
söyledi. En İyi Tatil Şehri Ödülü’ne layık görül-
menin bölge ve ülke adına sevindirici olduğunu 
vurgulayan Başkan Yücel, konuşmasında şu cüm-
lelere yer verdi: “Alanya halkına teşekkür ederim. 
Bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. 
Bu yılki turizmle ilgili haberlerin umudumuzu kır-
masına fırsat vermeden hedeflerimizi büyütmeye 
devam etmeliyiz.” 

“Alışılmışın dışına çıkmalıyız”

Başkan Yücel, “Alışılmışın dışına çıkıp hedef 
büyütmeliyiz. Yeni destinasyonlar, yeni pazarlar 
oluşturmak zorundayız. Her zaman iddia ettiğim 
gibi Alanya dünyanın en güzel şehridir” dedi.

Hollanda’nın 
en popüler tatil 
sitesi Reisgraag 
tarafından 
Alanya’ya 2016 
yılının “En İyi Tatil 
Şehri Ödülü” verildi.
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Alanya’nın 
yöresel ürünleri, 
13 ülke ile 
birlikte dünyaya 
tanıtılıyor
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Türkiye’ de 

bir ilk
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Alanya’nın yöresel değerleri,”Mutfak Mirası 
Alanya” adıyla 13 ülkenin üye olduğu 
Culinary Heritage Europe sistemiyle tüm 
dünyaya tanıtılıyor.

Bölgelerin tarımsal ürünlerini, üretilen gı-
dalarını, yerel işletmelerini, yöresel mutfak 
kültürünü uluslararası platformda tanıt-
mak amacı ile kurulan Culinary Heritage 
Europe Sistemi’nin bölgesel logo kullanım 
hakkını alan Alanya Belediyesi, Sunprime 
C-Lounge Hotel’de bir tanıtım toplantısı 
düzenledi.

Türkiye’de logo kullanım hakkı 
sadece Alanya’nın 

Toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Hasan 
Tanrıseven, Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Belediye Başkan Yardımcıları, Cu-
linary Heritage Europe Sistemi’nin Genel 
Koordinatörü Niclas Flljelstrom, ilçe birim 
amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının tem-
silcileri, mutfak mirasına üye olan firmalar, 

basın mensupları ve davetliler katıldı.

13 ülkeden 35 bölgenin üye olduğu Culi-
nary Heritage Europe Mutfak Mirası Ağı’n-
da logo kullanım hakkı Türkiye’de sadece 
Alanya’ya verildi. 

Katılımcılara konuyla ilgili bilgi veren Alan-
ya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, 
Alanya Belediyesi olarak “Mutfak Mirası 
Alanya” sistemini bu güne getirmek için 
çok özverili bir çalışma programı yürüt-
tük. Öncelikle aday bölge olarak kabul 
edildiğimiz Mutfak Mirası Alanya sistemi-
nin, gereken prosedürlerini tamamladık. 
Bölgede yetişen ürünler, gıda işletmecileri, 
lokantalar, oteller ile ilgili bir envanter 
çalışması yaptık. 

Daha sonra bölgenin yapısına uygun, 
kolay anlaşılır , kolay kontrol edilebilir bir 
prosedür hazırlayarak sisteme dahil olduk” 
dedi. Culinary Heritage Europe Mutfak Mi-

rası Alanya Sistemi’nin Alanya’ya getirile-
rini değerlendiren Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ise “Alanya’nın, doğa, tarih ve 
kültür değerlerinin tanıtımına verdiğimiz 
önemi, yerel kültürümüze ait olan değer-
lerimiz için de veriyoruz” dedi.

Alanya’nın yerel kültürünün 
tanıtımına önem veriyoruz

Mutfak Mirası Projesi’nin Alanya’nın tanıtı-
mına büyük katkı sağlayacağına inandığını 
kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi: 
“Alanya’ya özgü yemeklerin, Alanya’da 
yetişen ürünlerin ve yemek kültürümüzün 
tanıtılması için tüm dünyaca bilinen ve ta-
kip edilen Mutfak Mirası Sistemi’ne Alanya 
Belediyesi olarak dahil olduk. 

Bu sistemle Alanya’da yetişen ürünleri, 
Alanya’ya özgü yemekleri, restaurantları-
mızı, mutfak zenginliklerimizi ve yerel de-
ğerlerimizi tüm dünyaya tanıtma imkanına 
sahip olduk.”
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ne yiyebilirim?  
nerede yiyebilirim?

Mutfak Mirası Sistemiyle il-
gili konuklara brifing veren 
Culinary Heritage Europe  
Sistemi Genel Koordinatö-
rü İsveçli Niclas Flljelstrom, 
“Biz şimdi çok mutluyuz. 

Alanya’yı bu sürece dahil 
edebilmek için uzun 
süredir çalışıyorduk. 22 yıl 
önce bölgelerin tarımsal 
ürünlerini, üretilen gıda-
larını, yerel işletmelerini, 
yöresel mutfak kültürlerini uluslararası 
platformda tanıtmak amacı ile kurulan 
Culinary Heritage’e, Alanya’yı dahil ettik. 
Alanya’dan bir çok firma internet üze-
rinden bize başvurarak Şubat ayından 
itibaren “Culinary Heritage, Mutfak Mirası” 
logosunu kullanmaya başladı. Bu süreç 
mutfaklarımızda sahip olduğumuz de-
ğerlerin dünyaya tanıtılmasına yardımcı 
olacak.

Avrupa’nın ya da 
dünyanın herhangi bir 
yerinden tatile gelen bir 
turist sizin işletmenizde 
bu logoyu görünce bu-
rada yöresel ürünlerin 
satıldığını anlayacak ve 
güvenle sizin ürünlerini-
zi tüketecek. Dolayısıyla 
bu da ne demektir? Kü-
çük işletmeler için iyi bir 
kazanç. Aynı zamanda 
turist için de ne yiyebili-
rim? Nerede yiyebilirim?  

sorularının cevabıdır” 
değerlendirmesini yaptı.

Alanya’dan 8 firma  
bu sisteme üye oldu

Programın sonunda sisteme üye olan 8 
işletmeye Kaymakam Hasan Tanrıseven ve 
Belediye Başkanı Yücel tarafından belge-
leri takdim edildi. Sistem üyeleri  
www.culinary-heritage.com dan izlenebi-
lir. Sistemin Alanya’daki ilk üyeleri ise Sun 

Prime C Lounge, Nox Inn Beach Resort & 
Spa Hotel, Avokadocum Goldcıty Hotel, 
Sentıdo Gold Island Hotel, Gallıon Hotel & 
Restaurant, Alaiye Gurme Kahvaltı Dünya-
sı, Bumba Cafe, Hancı Pastanesi oldu.

yücel’e en iyi şef önlüğü

Ardından Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel’i tebrik ederek, Mutfak Mirası (Culi-
nary Heritage) logolu mutfak önlüğü taktı.

Alanya Belediyesi 23. Uluslararası 
Gıda ve İçecek Fuarı’nda “Mutfak 
Mirasını” tanıttı

Mutfak Mirası sisteminin yaygınlaşması için 
çeşitli tanıtım faaliyetleri yapan Alanya 
Belediyesi, yine Şubat ayı başlarında An-
talya’da düzenlenen 23. Uluslararası Gıda 
ve İçecek İhtisas Fuarı’nda bir stant açarak 
sistemi tanıttı. Mutfak Mirası (Culinary 
Heritage) Sisteminin Türkiye’deki ilk ve tek 
sahibi olan Alanya Belediyesi, katılımcılara 
sistemin tüm ayrıntılarıyla anlattı.
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Alanya turizmi için 
güç birliği

Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, Rus krizi ve 
dünyada meydan gelen olumsuzluklardan etkilenen Alanya 

turizmini canlandırmak için fuar fuar dolaştı. 
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Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 
(ALTAV) Başkanı da olan Adem Murat Yücel, 
dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında 
yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı (EMITT), İran’ın başkenti Tah-
ran’da düzenlenen 9.Tahran Uluslararası Turizm 
Fuarı (9. Tehran International Tourism Exhibi-
tion), dünyanın en önemli turizm borsası ITB 
Berlin Fuarı, 22. Ukrayna Uluslararası Seyahat 
ve Turizm Fuarı, Azerbaycan Uluslararası Gayri-
menkul Emlak ve Yatırım Fuarı RecExpo’da sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerle 
omuz omuza vererek Alanya’yı tanıttı.

Rus krizine alternatif arandı

Başkan Yücel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 
ALTİD Başkanı Burhan Sili,  ALTAV Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim 
ve turizmcilerle katıldığı fuarlarda dünya ge-
nelinde yaşanan olumsuzluklar ve Rus krizine 
alternatif pazar arayışlarında bulunduklarını 
söyledi.  

“Alanya için güç birliği oluşturduk”

Başkan Yücel, “ALTAV çatısı altında 52 m2’lik 
bir stantla dünyanın en büyük turizm fuarında 
Alanya’nın tanıtımını yaptık. Alanya’mızı temsil 
eden tüm kurum ve kuruluşlarla bu fuarda güç 
birliği oluşturduk” dedi.

9-13 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya’nın 
başkenti Berlin’de düzenlenen dünyanın en 

önemli turizm fuarlarından ITB Berlin’de, basın 
mensuplarına demeç veren Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel,” Bu yıl 50. si dü-
zenlenen Berlin Fuarı’na sivil toplum kuruluşları 
ve turizmcilerden oluşan kalabalık bir ekiple 
katıldık. Görülen o ki bu sezon için çok fazla ka-
ramsar bir tablo çizmeye gerek yok. Eski yıllara 
oranla fuara katılımın oldukça yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. Fuardaki tanıtım faaliyetlerimizin 
amacına ulaşacağını ümit ediyorum’’ dedi.

Alanya güvenli bir şehir

Alanya’nın birçok medeniyete ev sahipliği yap-
tığını hatırlatan Başkan Yücel, “Alanya’da farklı 
kültürlerden ve inançlardan insanlar bir arada 
huzur içerisinde yaşıyor. Bu yönü ile Alanya çok 
farklı bir turizm destinasyonudur. Günümüz-
de ne yazık ki insanların en önemli kaygıları 
güvenliktir. Bu sadece Türkiye için değil bü-
tün dünya için geçerli bir kaygıdır. Alanya bu 
açıdan dünyanın en güvenli ve huzurlu bir tatil 
şehri olduğunu buradaki görüşmelerimizde tur 
operatörlerine anlattık. Alanya adına çok iyi bir 
ekip ITB’de çalışıyor. Fuara katılan ve destek 
olan herkese teşekkür ederim ’’ dedi.

Tahran’da konuşan yücel,  
“Pazar çeşitliliği arttırmak zorundayız”

16-19 Şubat tarihleri arasında İran’da düzen-
lenen, 9.Tahran Uluslararası Turizm Fuarı’na 
katılarak resmi kurumlarda çeşitli temaslarda 
bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 

Yücel, “Alanya’da 
farklı kültürlerden ve 
inançlardan insanlar 
bir arada huzur 
içerisinde yaşıyor. 
Bu yönü ile Alanya 
çok farklı bir turizm 
destinasyonudur. 
Günümüzde ne yazık 
ki insanların en önemli 
kaygıları güvenliktir.”
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Yücel, turizmde pazar çeşitliliğini arttıra-
rak, hedef büyütmek zorunda olduklarını 
ifade etti.

Tahran Fuarı’nda Türkiye’nin İran Büyü-
kelçisi Rıza Hakan, İran Ticaret Bakan 
Yardımcı Mir Aboutalep Badri, Turizm 
Bakan Yardımcısı Ali Nemati Zargaran 
Sivil Havacılık Kurumu Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürü Morad Esmaeili ile görüşen 
Başkan Yücel, turizm, ekonomi, emlak, 
tarım ve sosyal yaşamla ilgili bilgiler verdi. 
Yücel, İranlı uçak firmalarının Gazipaşa 
Havalimanı’na direkt uçuşuyla ilgili de 
olumlu adımlar atıldığını kaydetti.

Belediye Meclis Üyeleri ve turizmcilerle 
katıldığı Tahran Fuarı’nda Başkan Yücel, 
resmi temasların dışında Alanya standını 
ziyaret eden İranlı işadamları, turizmciler, 
tur operatörleri, gazeteciler ve katılımcı-
larla görüşerek Alanya’yı anlattı. İran Ulu-
sal TV kanalının röportaj teklifine de kabul 

eden Belediye Başkanı Yücel, TV kanalına 
kapsamlı bir açıklama yaptı.

yücel, Ukrayna’nın en büyük fuarında 
Alanya’yı tanıttı

Başkan Yücel, Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de düzenlenen 22. Ukrayna Uluslara-
rası Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Alanya’yı 
tanıttı.

Başkan Yücel, ALTAV Başkan Yardımcısı 
Mehmet Dahaoğlu, ALTAV Yönetim Kurulu 
Üyesi Birol Birgen ile Ukrayna’nın Kiev 
şehrinde gerçekleştirilen “ The Ukraine 
International Travel & Tourism Show “ 
(UITT) Fuarı’na katıldı.  

30 Mart – 01 Nisan tarihleri arasını kap-
sayan fuar, 60 Ülkeden 700’den fazla 
şirketin katılımı ile  Kiev International 
Exhibition Centre (IEC) Fuar Merkezi’n-
de düzenlendi. Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel fuarda, Kültür ve 

Turizm Bakanı Mahir Ünal ve çok sayıda 
turizm acentesi yetkilisi ile görüştü.

Bakandan Alanya sözü

Başkan Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Ma-
hir Ünal’ın, fuarda yaptığı açılış konuşması 
esnasında  en kısa zamanda Alanya’yı da 
ziyaret edeceğini söylediğini kaydetti.

Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Yücel, 
Alanya’nın,  15 metre karelik özel bir stan-
dın yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
ait ayrı bir standla da iki koldan tanıtıldığı-
nı söyledi.

İşbirliğine açığız

Tanıtım etkinliklerinin yanısıra resmi tema-
larda da bulunan Belediye Başkanı Yücel, 
beraberindeki heyetle Ukrayna Parlamen-
tosu’nu ziyaret etti. 

Ukrayna Parlamentosuna yapılan ziyaretle 
ilgili bilgi veren Başkan Yücel, “Fuarın ilk 

Başkan Yücel, 
ALTAV Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Dahaoğlu, ALTAV 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Birol Birgen 
ile Ukrayna’nın 
Kiev şehrinde 
gerçekleştirilen 
“ The Ukraine 
International Travel 
& Tourism Show 
“ (UITT) Fuarı’na 
katıldı.  
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gününde Alanya ve Kemer heyeti olarak 
Ukrayna Parlamentosu’nu  ziyaret ettik. 
Ziyarette Ukrayna ile Türkiye yerel yöne-
timlerinin turizm politikalarını konuştuk. 
Alanya ve Kemer’in için hazırlanan tanıtım 
videosunu sunduk. Temaslar sırasında gü-
venli şehir vurgusuna dikkat çektik” dedi. 

Ukrayna Parlamentosu’nun Türkiye’nin tu-
rizm tecrübelerinden yararlanma istediğini 
dile getirdiğini söyleyen Yücel, “Alanya’nın 
bu alandaki başarılarını örnek almak iste-
yen Ukrayna temsilcilerine işbirliğine açık 
olduğumuzu ifade ettik” şeklinde konuştu.  

İç pazarın gözdesi EMITT Fuarı’na  
Alanya damgasını vurdu

Dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı 
arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslara-
rası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) 
63 metrekarelik özel stantla katılan Alan-
ya, fuara damgasını vurdu.

28-31 Ocak tarihleri arasında 20. kez 
kapılarını açan EMITT’te,  Alanya özel bir 
stantla tanıtıldı. Yaklaşık 80 ülkeden 4 bin 
500 kurumun katıldığı fuarda,  Belediye 

Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 
(ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alan-
ya protokolü, sivil toplum kuruluşları, tu-
rizmciler ve basın mensuplarından oluşan 
kalabalık kadrosuyla muhteşem bir güç 
birliği  örneği sergiledi. Alanya, EMITT’in  
en çok konuşulan stantları arasında yer 
aldı.

Fuarda, daha çok iç pazara yönelik 
çalışmalara ağırlık verilerek Alanya’nın 
kış döneminde tercih edilme nedenleri, 
Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndaki son 
düzenlemeler, engelsiz kent çalışmaları, 
spor kulüplerinin kamp imkanları, sağlık 
turizmi gibi konulara ağırlık verildi.

MHP Grup Başkanvekili  Oktay Vural 
da Alanya standına destek verdi 

Ziyaretçilerin ve yabancı tur operatörle-
ri yoğun ilgi gösterdiği Alanya standını 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural 
da ziyaret ederek destek verdi. Alanya 
standında basın mensuplarının sorularını 
cevaplayan Genel Başkan Yardımcısı Vural, 
Alanya’nın güzide bir tatil kenti olduğu-
nu belirtti. Alanya Belediyesi’nin turizme 

yönelik çalışmalarını takdirle karşıladık-
larını kaydeden Vural,  Alanya’nın Türki-
ye’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu 
söyledi.

Başkan yücel, Azerbaycan’da Emlak 
Fuarına katıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, 18-19 Aralık 2015 tarihleri arasında 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenle-
nen, “Azerbaycan Uluslararası Gayrimen-
kul Emlak ve Yatırım Fuarı RecExpo”ya 
katılarak emlak sektörüne tanıtım desteği 
verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Bakü’de ilk kez düzenlenen Azer-
baycan Uluslararası Gayrimenkul Emlak ve 
Yatırım Fuarı RecExpo’ya katıldı. Türki-
ye’den 38 şirketin yeraldığı fuara,  Alan-
ya’dan da çok sayıda gayrimenkul sektörü 
temsilcileri katıldı. Başkan Yücel, Azerbay-
can’da emlak ve turizm sektörü temsilci-
lerinin yanısıra  Azerbaycan Havayolları 
temsilcileriyle de bir araya geldi. Yücel, 
ayrıca Azad Azerbaycan Tv’de programa 
katılarak Alanya’yı tanıttı. 
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Şehitlerin anısına dikilen 
Türk bayrakları, Alanya 
semalarında dalgalanıyor
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla 
şehitlerin anısına Seyir Terası Tavşandamı’na dikilen Türk 
Bayrakları, Alanya semalarında dalgalanıyor. 20 metrelik 
bayrak direklerine asılan 9 adet Türk Bayrağı, şehrin tüm 
noktalarından görülebiliyor.
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Belediye Başkanı Yücel, “Rengini şe-
hitlerimizin kanından alan Bayrağımız, 
bağımsızlığımızın en önemli sembolü-
dür. Bayrağımızın gök yüzünde dal-
galanması, ulusumuzun hiçbir şekilde 
düşmanlara boyun eğmeyeceğinin 
dünyaya ilanıdır. Biz de bu milli duygu 
ve düşüncelerle seyir terasımızı Türk 
Bayrakları ile donattık. Son aylarda 
yaşanan terör olaylarında hayatlarını 

kaybeden şehitlerimizi her daim anım-
samak için, onların onurlu hatırası adına 
bu bayraklar şehrimizin semalarında 
dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Bayrakların bulunduğu alanın 
bölgeye yapılacak rekreasyon çalış-
masıyla daha da önem kazanacağını 
kaydetti. Başkan Yücel’in bu hassasiyeti, 
vatandaşların takdirini topladı. 
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Azad Azerbaycan Televiz-
yonu ATV’ye Alanya’nın tarihi ve turizmini konu alan bir röportaj verdi. 
ATV ekibine Alanya’nın tarihsel zenginliğini anlatan Başkan Yücel, çok 
farklı kültürden insanların Alanya’ya gelmesinde ilçenin tarihsel zenginli-
ğinin büyük rol oynadığını söyledi.

Alanya’nın tarihi ve turisttik mekânlarında Azerbaycan halkı için çekim-
ler yapan Azad Azerbaycan Televizyon ekibi Alanya Kalesi, Kızılkule, 
Tersane, Damlataş Mağarası, Yöresel El Sanatları, Dinlenme Parkları, 
Emirgan gibi mekânlarda kapsamlı bir çekim yaptı.

Alanya programı kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel’i de ziyaret eden ekip, Alanya’nın tarihi ve turizmi konulu bir de 
röportaj gerçekleştirdi. ATV Başkan Yardımcısı ünlü televizyoncu Pof. Dr. 
Etibar Babayev ve Sunucu Aysel Nazım’ın sorularını yanıtlayan Başkan 
Yücel, Alanya’da çok farklı kültürlerden insanların huzur ve güven içinde 
yaşadığını kaydetti. Alanya’nın dünyanın en güzel şehirlerinden birisi 
olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Yücel, farklı kültürlerden in-
sanların Alanya’ya yerleşmesinde kentin tarihten bu yana her dönemde 
ilgi odağı olmasının büyük rol oynadığını vurguladı. Başkan Yücel, ATV 
ekibine Alanya’yı tanıtıcı program hazırladıkları için teşekkür etti.

Yücel, Azerbaycan 
Televizyonu’nda  
Alanya’yı anlattı
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Ulusal yayın yapan Avrupa’nın tek Türk televizyo-
nu Kanal Avrupa, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ile röportaj yaptı. Başkan Yücel, röpor-
tajda Alanya’nın dünyanın en güvenli şehirlerinden 
biri olduğunu ve Alanya’da 17 bin yerleşik yabancı 
ile turistlerin huzur ve güven içinde yaşadığını 
söyledi.

Avrupa’da “Türkiye’de terör var”, “güvenlik kaygısı 
var” algısının oluşturulmaya çalışılmasının politik 
ve ekonomik nedenleri olduğunu söyleyen Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Bu tamamen 
turizmimize darbe vurulmak için yapılan spekülas-
yonlardır. Antalya ve Alanya, Türkiye başta olmak 
üzere Avrupa’nın da en güvenli şehirlerindendir. 
Bunun içindir ki dünyaca yapılan G-20, Expo2016 
gibi dev organizasyonlara Antalya ev sahipliği yap-
tı ve yapıyor. Alanya’da da her yıl 80’e yakın ulusal 
ve uluslararası sportif ve kültürel organizasyon 
gerçekleştiriyoruz. Güvenli olmayan bir bölgede 
böyle organizasyonlar yapılabilir mi?” dedi.

yücel: “17 bin yabancı  
Alanya’da güvenle yaşıyor”

Kanal Avrupa Televizyonu’nda yayınlanan Temi-
zeller Programı ‘Antalya Özel’ yayınında Nedim 
Tübcel’in sorularını yanıtlayan Başkan Adem Murat 
Yücel, Alanya’nın güvenliğine yine Alanya’da ya-
şayan yabancı vatandaşları örnek gösterdi. Yücel, 
“Terörün her türlüsünü lanetliyoruz, kınıyoruz. 
Terör her zaman terördür. Alanyamız dünyanın en 
güzide şehirlerinden ve turizm açısından en güve-
nilir konaklama yerlerinden birisidir.

 Bu şehirde yaşayan 69 ülkeden 17 bin yerleşik ya-
bancı komşumuz var. Bu şehirde çok dilli, çok dinli, 
çok mezhepli, ideolojik açıdan çok farklı görüşlere 
sahip insanlardan oluşan mozaik bir yapı var. Biz 
burada kardeşçe yaşamayı çok iyi öğrendik. Alan-
yamızın normalde nüfusu 400 binlere yaklaşırken 
turizm döneminde bu rakam 800 bin-1 milyon 
düzeylerine çıkıyor” dedi.

Kanal Avrupa’ya konuşan Başkan Yücel: 
“Sezon için karamsar değiliz;  
açığı kapatmayı hedefliyoruz”

Ulusal yayın 
yapan Avrupa’nın 
tek Türk 
televizyonu Kanal 
Avrupa, Alanya 
Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel 
ile röportaj yaptı.
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Alanya Belediye Tiyatrosu  
6 oyunla sezona damgasını vurdu
2014-2015 Tiyatro Sezonu’nu ‘Bir Şehnaz Oyun’ müzikaliyle açan 
Alanya Belediye Tiyatrosu, 3’ü çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 
oyunla, binlerce seyirciye tiyatro keyfi yaşattı.
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“Bir Şehnaz Oyun”

Turgut Özakman’ın yazdığı ve rejisörlü-
ğünü Murat Atak’ın üstlendiği ‘Bir Şehnaz 
Oyun’ müzikaliyle perdelerini açan Bele-
diye Tiyatrosu, oynadığı tüm oyunlarda 
ayakta alkışlandı. Manavgat ve Adana’da 
da sergilenen oyun, XV. Direklerarası Se-
yircileri Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın 
Oyuncu’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi 
Koreograf’ dalında 3 ödül birden aldı.

“Püf noktası”

Bir Şehnaz Oyunu’nda sonra seyirciyi 
salona dolduran “Püf Noktası”, Necip Fazıl 
Kısakürek’in ölümünden sonra basılma 
fırsatı bulan son tiyatro eseriydi.

Rejisör Murat Atak’ın yönettiği oyun, 
bozuk ve adaletsiz bir cemiyet hayatına 
uyum sağlayamayan şair Recep Kafdağ-

lı’nın, “Ya ol, ya öl” deyiminden yola çıkan 
ve olamadığı için ölmeyi tercih eden bir 
şairin hayatını anlatıyor. 

“Bu ne vasiyet?”

Yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı, 
gazeteci Engin Anak’ın yazdığı ‘Bu Ne 
Vasiyet’ adlı tek perdelik komedi oyunu, 19 
Şubat 2016 tarihinde prömiyer yaptı. 

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
19-20-26-27 Şubat tarihlerinde sergilenen 
oyun, seyirciler tarafından ilgi ve kahkaha-
larla izlendi. Oyun, sezon boyunca izleyici-
leriyle buluşmaya devam edecek.

Oyunun konusu ise şöyle: İtalya’nın Monza 
kentinde yaşayan zengin iş adamı Romeo 
Terre’nin ölümü ve cenaze töreni ile başlar. 
Sağlığında cenaze törenine katılacakları 
belirleyen ve vasiyetinin bu törende okun-

masını söyleyen çapkın Terre’nin cenaze-
sine, tüm eski sevgililerinin de katılması ve 
karısının sevgilileriyle yan yana gelmesiyle 
ortalık karışır.

Çocuklar için en güzel ve en özel 
oyunlar sahnelendi

2014-2015 Tiyatro Sezonu’nda çocuklar 
için de çok özel ve güzel oyunlar hazır-
layan Alanya Belediye Tiyatrosu, “Orda 
Bir Köy Var Uzakta” projesiyle çocukla-
rı tiyatroyla buluşturmaya devam etti. 
Dede Korkut Hikayeleri, Şarkıyla Sallanan 
Salıncak ve Kedi ile Palyaço isimli oyunlar, 
Alanya merkez ve kırsaldaki çocuklara 
tiyatroyu sevdirdi.

“Dede korkut hikayeleri”

 Muharrem Ergin’in “Dede Korkut Hika-
yeleri” adlı bilimsel inceleme kitabından 
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Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür’ün 
düzenleyerek oyunlaştırdığı “Dede Kor-
kut Hikayeleri” adlı oyun, Alanya Beledi-
ye Tiyatrosu oyuncuları tarafından “20 
Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu 
Günü” nde çocuklar için sahnelendi. 

Daha sonra çocuklarla tekrar buluşmaya 
devam eden oyun, Dede Korkut’un on 
iki hikayesinden ikisini ele alıyor. Oyun-
da, Türkiye’nin dört bir yanının folklorik 
özellikleri de gözler önüne seriliyor. Akıl 
ve güç ilişkisinin ana tema olarak işlen-
diği Dede Korkut’ta “gücün ancak akıl 
ile birlikte” kullanıldığında olumlu sonuç 
verebileceği vurgulanıyor.

“Şarkıyla sallanan salıncak”

Alanya Belediyesi Tiyatro ekibi, yönet-
menliğini Haluk Yüce’nin yaptığı, kuklalı 
çocuk oyunu olan “Şarkıyla Sallanan 
Salıncak”ı, 3-8 yaş arası çocukların sana-
ta karşı duyarlılığını arttırmak amacıyla 
sergilemeye devam ediyor.

Oyun, Hımhım Hanım adında sadece 
kendi içinde yaşayan ve paylaşmayı 
sevmeyen birinin öyküsünü anlatıyor. 
Bahçesine çocukların girmesini iste-
meyen Hımhım Hanım, çok mutsuz ve 
huysuz biridir. Bahçedeki salıncağın 
sadece şarkıyla birlikte sallandığını fark 
eden çocuklarla Hımhım Hanım, şarkının 
ve sanatın güzelliğini fark ediyor. Sanatla 
uğraşarak paylaşmayı öğreniyor. 

“Kedi ile palyaço”

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 
tarafından geçen yıl yaratıcı drama ile 
başlatılan “Orda Bir Köy Var Uzakta” 
projesi, 2. yılında da büyük ilgi gördü.

Nilbanu Engindeniz tarafından yönetilen 
oyun, Alanya’nın uzak yakın tüm ilkokul-
larını dolaşarak çocuklarla buluşmayı sür-
dürdü. Çocuklara arkadaşlığın ve dost-
luğun değerini anlatan oyunun sevimli 
mi sevimli kahramanları Kedi ile Palyaço 
verdikleri mesaj kadar görsel olarak da 
çocukları etkiliyor. Merkeze uzak mahal-
lelerdeki çocukları tiyatro ile buluştur-
mayı hedefleyen bu proje, her yıl yeni bir 
tema ile gösterime devam edecek.
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Kadınlar Günü’nde yerli malı sergi

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dün-
yada olduğu gibi Alanya’da da çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri 
kapsamında, Alanya Belediyesi de güne 
özel bir sergi açtı. Sergide, Alanyalı ev ha-
nımlarının Belediyenin kurslarında Alanya 
muzundan ve Alanya ipeğinin kozasından 
elde ettiği birbirinden değerli el emeği 
göz nuru eserler sergilendi.

Serginin açılışına Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı 
Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Kaymakam Hasan 
Tanrıseven’in eşi Ceylan Tanrıseven, siyasi 
partilerin kadın kolları, Sivil Toplum Kuru-
luşu temsilcileri, kursiyerler, vatandaşlar, 
basın mensupları ve yerleşik yabancılar 
katıldı. Kadınlar Günü nedeniyle serginin 
açılış konuşmasını yapan Belediye Meclis 

Üyesi Melike Nazifoğlu, Alanya Beledi-
yesi’nin düzenlediği kursların önemine 
dikkat çekti. Nazifoğlu, “Belediye olarak 
düzenlediğimiz kurslarla ev hanımlarının 
sosyal hayata katılımını sağladık. Kursları-
mız, nitelikli iş gücünün yanı sıra gelenek-
sel el sanatlarının yaşatılması noktasında 
da Belediyemizin en önemli sosyal sorum-
luluk projelerinden biridir” dedi.

2015-2016 Dönemi kurslarında 442 
kişi meslek edindi

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı kurslarla ilgili bilgi 
veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet 
Hacıkura ise “Alanya Belediyesi bünyesin-
de 2015- 2016 eğitim döneminde 13 alan-
da toplam 28 kurs açıldı. Bu kurslara 442 
kişi katıldı. Belediyemiz tarafından açılan 
Ebru Sanatı, Kat’ı Sanatı ve “Muzdan Sa-
nata Hayalden Tasarıma” projesinde elde 

edilen nazar ağacı, bebekler, çanta, takı, 
nazarlık, çiçek tabloları, muz lifinin ipek ve 
pamukla karışımıyla dokunan ayakkabılar, 
kıyafetler, çanta ve cüzdanlar 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığımız 
sergide yerini aldı” dedi. 

Hacıkura, konuşmasında Alanya Bele-
diyesi’nin, Akdeniz Belediyeler Birliği 
tarafından yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesi ve belediye başkanlarının teşviki için 
düzenlenen “1. Akdeniz Belediyecilik Proje 
Yarışmasında” Muz Lifi Projesiyle ödül 
aldığını da hatırlattı. 

Başkan yücel çiçek dağıttı

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü etkinliklerine katı-
lan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Türk ve dünya kadınlarının gününü 
kutlayarak, karanfil dağıttı. 

El Sanatları Kursları’nda hayat bulan 
el emekleri, Dünya Kadınlar Günü’nde 
görücüye çıktı
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Temmuz 2015’te, “Alanya Bibliyografyası” adlı 
kitapla yayıncı kuruluş unvanını alan Alanya 
Belediyesi, “Osmanlı Devrinde Alanya” isimli 
ikinci eserini yayınladı.  

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan, “Belgeler ve Fotoğraflarla 
Osmanlı Devrinde Alanya” adlı eserde, ilçenin 
geçmişine dair 4 bin 500 adet belge arasından 
seçilen 209 belge bulunuyor. Eserde Osmanlı 
Devleti’nde belediye teşkilatı ve Alanya’nın kısa 
tarihi şeklinde iki bölüm yer alıyor. İçeriğinde 
ise idari ve mülki teşkilat, haberleşme, asayiş 
ve güvenlik, vakıflar, imar faaliyetleri, ekonomi, 
eğitim, denizcilik, madencilik, sağlık, askerlik, 
iskân konusunda detaylı bilgiler veriliyor.

Kitapta yer alan belgeler, haritalar, krokiler ve 
bilinen en eski fotoğraflarla desteklenen çalış-
mada kullanılan belgelerin aslı, tam transkript 
metni, geniş bir özeti ve konu başlığı verilerek 
herkesin yararlanmasını sağlayacak hale geti-

rildi. Geri kalan belgelerle ilgili de çalışmalar 
devam ediyor. Daha sonraki süreçte belgelerin 
tamamı internet üzerinden de yayınlanacak.

Başkan yücel Milletvekili Kara’ya  
hediye etti

Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda Tiyatro Müdürü 
Hüseyin Çinal, kitabın içeriği hakkında meclis 
üyelerine bilgi verdi. Kitabın hazırlanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan 
Yücel, ilk olarak Belediye meclisini ziyaret 
eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya 
Milletvekili Niyazi Nefi Kara’ya , ‘Belgeler ve 
Fotoğraflarla Osmanlı devrinde Alanya’ kitabını 
hediye etti. Başkan Yücel, “Geçmişini bilmeyen 
geleceğe ışık tutamaz. Hedefimiz geleceğe 
ihya edilmiş bir şehir ve ihya edilmiş bir gençlik 
bırakmak. Bu nedenle tarihini bilen gençler ye-
tiştirmek istiyoruz. Kültürümüze sahip çıkmak 
istiyoruz. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

“Osmanlı Devrinde Alanya” kitabı 
Alanya tarihine ışık tutuyor

Alanya Belediyesi, 
“Osmanlı Devrinde 
Alanya” isimli ikinci 
eserini yayınladı. 
Şubat ayı Meclisi’nde 
meclis üyelerine 
kitabı tanıtan Alanya 
Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, meclis 
oturumuna katılan CHP 
Antalya Milletvekili 
Niyazi Nefi Kara’ya  
‘Osmanlı Devrinde 
Alanya’ kitabını hediye 
etti.
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Festivaller ziyaretçi akınına uğradı

15. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali ile 
11. Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş Festivali’ni 
geçen yıl binlerce vatandaş ve turist ziyaret etti.  
Güreş Festivaline, iki yılda 14 branşta 65’i başpeh-
livan olmak üzere yaklaşık 900 güreşçi katıldı. 
Akdeniz’in turizm başkenti Alanya’da, yıllardır 
Mayıs ayının son haftasında düzenlenen Alanya 
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali geçen yıl 15. 
yaşını kutladı.

Festival’in ana temasını “muz lifi” oluşturdu

Her yıl Alanya’ya özgü bir temanın ele alındığı 
Festival’de geçen yıl “muz ve muz lifi” konusu 
işlendi. Festival stantlarını, muz lifinden elde 
edilen hediyelik eşyalar, çantalar, dokumalar, süs 
eşyaları, muzlu pastalar, muz reçelleri gibi pek çok 
ürün çeşidi süsledi. Her yıl olduğu gibi ziyaretçi-
lerine zengin bir içerik sunan Uluslararası Turizm 
ve Sanat Festivali, yöresel yemekleri, kültür sanat 

stantları, geçmişten günümüze sergileriyle ziya-
retçilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Ünlü sanatçılarla iç pazara yönelik  
büyük tanıtım yapıldı

Üç gün süren festivalde birbirinden ünlü sanatçı-
lar sahne aldı. Türk pop müziğinin sevilen sesleri 
Hande Yener, Murat Boz ve Funda Arar’ın konseri-
ne medya ve insanlar akın etti.

Her daim hoşgörünün merkezi oldu

Kültür ve sanat alanında düzenlediği etkinliklerle 
her daim hoşgörünün merkezi olan Alanya, geçen 
yıl Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Turizm ve Sanat 
Festivali’nin dışında da bir çok etkinlikle insanları 
buluşturdu. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sem-
pozyumu, Uluslararası Alanya Noel Pazarı, Ulus-
lararası Alanya Sanat Sergisi, Uluslararası Alanya 
Jazz Günleri, Hıdırellez Şenlikleri yerel halkı ve 
yerleşik yabancıları bir araya getirdi.

“Kültürümüzü  
festivallerle yaşatıyoruz”
Alanya Belediye 
Başkanı Adem 
Murat Yücel, 
Türk kültürünü 
festivallerle 
yaşattıklarını 
söyledi. Her yıl 
ulusal ve uluslararası 
bir çok etkinlik 
düzenleyen Alanya 
Belediyesi, Türk örf 
ve geleneklerinin 
yaşatılmasına 
büyük önem veriyor.
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900  Pehlivan Gökbel Er 
Meydanında buluştu

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek Alanya 
Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş 
Festivali’ne son iki yılda 14 branşta 
65’i başpehlivan olmak üzere yakla-
şık 900 güreşçi katıldı. 

Alanya Belediyesi, Gökbel Yayla-
sı’nda düzenlediği Yağlı Pehlivan 
Güreşleri’nde son 2 yılda profes-
yonel ve amatör yüzlerce pehlivanı 
er meydanında buluşturdu. Yerli - 
yabancı,  binlerce güreş tutkununun 
izlediği güreşler, Kubat ve Volkan 
Konak gibi ünlü sanatçıların konser-
leriyle taçlandırıldı.



KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM90

VIP CARD kazandırmaya  
devam ediyor
Alanya Belediyesi ve Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi 
(ALKÜ) işbirliğiyle hazırlanan VIP CARD, çalışanlar ve öğrencileri 
esnafla buluşturmaya devam ediyor.
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Alanya Belediyesi ve Alanya Alaeddin 
Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğiyle 
hazırlanan VIP CARD, çalışanlar ve öğren-
cileri esnafla buluşturmaya devam ediyor. 
Uygulama, Keyfi Ala Restaurant’ta düzen-
lenen kahvaltıda basına tanıtıldı.

Organizasyona, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Pınarbaşı, ALTSO Meslek Yüksek 
Okul Müdürü Doç. Dr. Süleyman Uyar, 
Belediye Başkan Yardımcıları Ali Yenialp, 
Nazmi Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Nuri Demir, basın mensupları ve 
projeye destek veren esnaflar katıldı.

Kış aylarında Alanya ekonomisinin 
öğrencilerle canlandırılmasının 
hedeflendiği “Alanya Esnafı Üniversitesine 
Sahip Çıkıyor Projesi”nin VIP CARD 
uygulamasına, ilk etapta 20 esnafla 

başlandı. Gıdadan giyime, kırtasiyeden 
beyaz eşyaya, optikten akaryakıta 
varıncaya kadar pek çok işletmeyi 
kapsayan uygulamaya, katılmak isteyen 
diğer esnaflar ise www.alanyavipcard.com  
sitesinden başvuruyu yapmaya devam 
ediyor.

“Çalışanları, öğrencileri ve esnafları 
destekleyici bir proje”

VIP CARD uygulamasının tanıtım toplan-
tısının açılış konuşmasını yapan Alanya 
Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, 
bu uygulamanın Alanya Belediye perso-
nelini, üniversite çalışanlarını, öğrencileri 
ve esnafı destekleyici bir proje olduğunu 
söyledi. Yüksel, projenin özellikle öğrenci 
ve esnaf kaynaşmasına katkı sağlayacağı-
na inandıklarını kaydetti.

“Alanya Esnafı Üniversitesi’ne Sahip 
Çıkıyor Projesi” ilgili ALKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Pınarbaşı ise, “ALKÜ Alanya’nın 
üniversitesidir ve Türkiye’de bir ilçede 
kurulun tek devlet üniversitesidir. Üniver-
sitemizin büyümeye ihtiyacı vardır. Şu an 
6 bin 500 öğrencisi olan üniversitemizi 
esnafımıza anlatmalıyız. 

Öğrencisine sahip çıkan, öğrenci dostu 
bir şehir olduğumuzu gösterirsek daha 
çok öğrenci şehrimizi tercih edecektir. Bu 
projeye destek veren Belediye Başkanımı-
za, Başkan Yardımcılarına, ALTSO Meslek 
Yüksek Okulu Müdürüne, esnaflarımıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim” ifadelerini kullandı. Organizasyonun 
sonunda projeye destek veren firmalara 
teşekkür plaketi takdim edildi.
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Spor organizasyonları 
kış turizminin  

can damarı oldu
 Her yıl ulusal ve uluslararası 70’e yakın spor 

organizasyonu, kamplar ve seminerlere ev sahipliği yapan 
Alanya, 480 bin geceleme ile kötü geçen kış turizminin can 

damarı olmaya devam ediyor. 
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Alanya, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisik-
let Turu, Alanya ITU Triathlon World Cup 
Dünya Kupası, Alanya Uluslararası Oryant-
ring Yarışları, Wings For Life Word Run,  
Büyükler ve Gençler Türkiye Taekwondo 
Şampiyonası gibi sporcu ve seyirci açısın-
dan geniş katılımlı organizasyonların ev 
sahibi. 

Geçen yıl, 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun 145 kilometrelik Alanya 
etabı ve 182 kilometrelik Alanya-Antalya 
etabı gerçekleştirildi. 

Büyükler ve Gençler Türkiye Taekwondo 
Şampiyonası’na 74 İlden 5309 sporcu 
katıldı. Kızılalan, Cebeli Reis, Gedevet ve 
Alanya Kalesi’nde düzenlenen Alanya 
Uluslararası Oryantring Yarışları’na, 15 
ülkeden 1600 sporcu katıldı. 

Wings For Life Word Run Dünyada 6 kıta-
da 35’ten farklı lokasyonda aynı anda baş-
layan dünyanın dört bir yanında omurilik 
araştırmalarını desteklemek üzere ikinci 
kez hayata geçirildi. Türkiye’de 4603 kişi 
kayıt yaptırdı. Alanya ITU Triathlon World 
Cup Dünya Kupası’na 40 ülkeden iki yılda 

toplam 1512 sporcu katıldı. Dünya çapın-
daki büyük organizasyonlardan biri olan 
Alanya, ITU Triathlon World Cup Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yaptı. 

Spor kenti Alanya

Uluslararası spor organizasyonlarıyla 
adından sıkça söz ettiren Alanya Belediye-
si, aynı zamanda amatör kulüpler ve okul 
sporlarının geliştirilmesi için önemli yatı-
rımlar yaptı. Farklı spor dalları için yeterli 
altyapıya sahip olan Alanya’ya kamp ya da 
yarışlar için binlerce sporcu akın ekiyor.  

Özel sporcular engelsiz kent  
Alanya’yı tercih ediyor

Birçok alanda engelleri aşan Alanya, spor-
da da engelleri aşarak işitme, görme ve 
bedensel engelli özel sporcuların ilk tercihi 
haline geldi. Alanya Belediyesi ve özel 
sporcuların bağlı olduğu federasyonlarla 
yapılan işbirliği kapsamında federasyonlar 
hemen hemen tüm etkinliklerini Alanya’da 
düzenliyor. Engelsiz Kent Alanya, geçen 
yıl Türkiye İşitme Engelliler Futbol Şam-
piyonası, İşitme Engelliler Plaj Voleybolu 
Avrupa Şampiyonası, Bedensel Engelliler 

Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası, Özel 
Sporcular Birinci Ve İkinci Bölge Yüzme 
Şampiyonası, Görme Engelliler Futsal 1. 
Lig 2. Devre Müsabakaları, Türkiye Görme 
Engelliler Bireysel Yüzme Şampiyonası, 
Türkiye Özel Sporcular 1. 2. Ve 3. Bölge ve 
Türkiye Basketbol Şampiyonası, Türkiye 
Görme Engelliler Futsal 2. Lig 1. Dev-
re Müsabakaları gibi pek çok yarışa ev 
sahipliği yaptı. Türkiye İşitme Engelliler 
Kadınlar-Erkekler Plaj Voleybolu Şampiyo-
nası’na ev sahipliği yaptı.

Spor tesislerinde hizmete devam

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Sporun alt yapısını oluşturan ve 
şehrin her bölgesine yaydığımız spor 
tesislerimiz vatandaşlarımıza hizmet 
vermeyi sürdürüyor. Türkiye’ de ilk kez 
Alanya’ya kurulan ve Alanya’da tek olan 
BMX Parkuru, 2 adet kapalı spor salonu, 
1 adet yarı olimpik açık yüzme havuzu, 1 
adet kapalı olimpik yüzme havuzu, 16 adet 
tenis kortu ve 18 adet çim futbol sahanın 
her yıl bakımını yapıyoruz. Her zaman 
sporun ve sporcunun yanında olmaya 
devam edeceğiz” dedi.



8 adet  
düğün salonu

42 adet  
spor tesisi

73 Okul  
Bakım onarım ve 
tadilat çalışmaları

3.689 Aile
Sosyal, Eğitim Yardımı ve 

DESTEK KART

119 Spor 
Organizasyonu

245.000 Katılım

7.658 Seans
Engelli Vatandaşlara 

Sağlık ve Destek 
Hizmeti

300.000 TON
Sıcak Asfalt Üretim  

200.000 m3 çakıl üretimi

212 km 
Yeni Yol

52 Park
1.538.664
Çiçek ve Ağaç 

159.471  m²
Yeşil Alan

2
yılda

4.200.000.000 m2 
alanı süpürdük. 

Türkiye’yi 5 defa temizledik

103 adet 
yeni araç

68 Mahalle
Kırsal Bölgede Alt ve  

Üst Yapı Hizmetleri

24.696 çağrı
24.475 çözüm

329 Sanatsal
ve kültürel etkinlik

121.750 katılım
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Avrupa’da da 
Türkiye’nin
gülen yüzü olduk

Şehrimiz, huzur ve güven veren yapısıyla, güleryüzlü ve misafirperver insanıyla, her 
mevsimin yaşandığı iklimiyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, denizi ve güneşiyle eşsiz 
güzellikte bir turizm merkezidir. Herkesi, bu eşsiz güzellikleri yaşamaları için Alanya’ya 
davet ediyorum.

Alanya, Avrupa’nın popüler tatil sitesi Hollanda merkezli Reisgraag 
tarafından yapılan yarışmada, “En İyi Tatil Şehri” ünvanını aldı. 


