Alanya Bülten

Ücretsizdir.

Yıl: 2 Sayı: 15

EYLÜL 2016
ISSN 2148-1806

Gökbel’de
Festival Coşkusu
12. Geleneksel Gökbel
Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş
Festivali Coşkuyla Kutlandı

24

Alanya Belediyesi
EXPO’da

64

Trakai Festivali‘ne
damga vurduk

22

Schwechat’ın
kardeşlik antlaşması
sonlandırdı

Mutlu bir
Alanya’yı daim
kılmak için
çalışıyoruz.

Ziraat Mühendisi

Adem Murat Yücel

Alanya Belediye Başkanı

Sevgili Alanyalılar,
Alanya Belediyesi olarak halkımıza en etkin
hizmeti sunabilmek, ulusal ve uluslararası
alanda kentimizi en iyi şekilde tanıtmak ve
temsil etmek için çalışıyoruz. Tüm çalışma
arkadaşlarımla gece gündüz demeden
büyük bir özveriyle halkımızın ihtiyaçlarının
karşılanması için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Kentimizin sorunlarına çözüm getirmek için tüm
vatandaşlarımızla güç ve iş birliği yapıyoruz.
Bu da verdiğimiz hizmetlerin çok daha hızlı ve
etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor.

de katılımıyla Festivalimiz, Alanya’yı dünya
kültürlerinin buluşma adresine dönüştürdü.
Aynı günlerde Alanyaspor’un Süper Lig’e
yükselmesi ise hepimiz için çifte mutluluk
kaynağı oldu. Bu vesileyle başta futbolcular
ve teknik ekip olmak üzere Alanyasporumuz
için çalışan tüm dostlara teşekkür ediyor ve
başarılar diliyorum.
Değerli Alanyalılar,

15 Temmuz 2016 akşam saatleri itibarıyla
Türkiye Cumhuriyetimizin birlik ve bütünlüğünü
hedef alan hain darbe girişimine karşı
halkımızın, devletimizin ve kolluk
Verilen şehitlerin ve sergilenen direncin
kuvvetlerimizin demokrasiye olan
inancı galip gelmiş ve bu alçakça saldırı
demokrasimizi ve birliğimizi daha da
bertaraf edilmiştir.

güçlendirmesini diliyorum.

Güzel şehrimiz Alanya kültürel, sanatsal,
sportif ve benzeri etkinlikler anlamında yine
yoğun günler yaşadı. Bu sayımızda kentimize
kazandırdığımız yeni yolların, parkların ve
alt yapı hizmetlerinin yanı sıra; bu yıl 16.’sını
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kültür ve Sanat
Festivalimizle ilgili haberleri bulacaksınız. Ayrıca
kentimizi uluslararası arenada başarıyla temsil
ettiğimiz Litvanya’daki Alanya Tanıtım Günleri’ne
yönelik haberlere de geniş yer verdik.
Kardeş şehirlerimizden gelen misafirlerimizin

Her zorlukta olduğu gibi bütün
kesimlerden halkımızın omuz omuza vermesi
bu sorunu da aşmamızın teminatı olmuştur.
Ümidim odur ki verilen şehitler ve sergilenen
direnç, demokrasimizi ve birliğimizi daha
da güçlendirsin ve bir daha böylesi acılar
yaşanmasın. Yüce Allah olaylarda yaşamını
yitirenlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara
acil şifalar versin.
Bir sonraki sayımızda Alanya’ya dair birbirinden
güzel hizmet ve etkinlik haberleriyle tekrar
buluşmak üzere mutlu, sağlıklı ve huzur dolu
günler diliyorum.
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Alaiye Caddesi
Alanya’nın prestij
caddesi olacak

5

Alanya Belediyesi prestij caddesi olarak
projelendirdiği Alaiye Caddesi’nde
çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları yerinde
denetleyen Başkan Yücel, cadde esnafına
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek,
“Alanyamıza çok modern, estetik ve ilklerin
uygulandığı bir cadde kazandırıyoruz” dedi.
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Alaiye Caddesi, Sugözü Caddesi’nden
Hacımemişler Camii’ne kadar yenilendi

“Burası Alanya ticaretinin
kalbi olacak. Alanyamıza
çok modern, estetik ve
ilklerin uygulandığı bir
cadde kazandırıyoruz.
Çalışmaların
olduğu bölgelerde
anlayışlı davranan
ve sabır gösteren
vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum.”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya’nın en işlek caddeleri arasında yer
alan Alaiye Caddesi’ni, prestij caddesi yapıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in, Alanya’nın en işlek caddeleri arasında yer alan Alaiye Caddesi’ni prestij cadde
yapma talimatı ile başlayan çalışmalar, Nüfus
Müdürlüğü ile Hacımemişler Camii bölümünde tamamlandı.

Başkan Yücel esnafı bilgilendirdi
Caddede devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Yücel cadde esnafı
ve çalışan işçilerle görüştü. Esnaflara yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yücel,
“Alaiye Caddesi’nde etap etap ilerleyemeye
devam ediyoruz. Kaldırım ve cadde düzenlemelerinin akabinde yolu sıcak asfalt yapıyoruz” dedi.

Otopark sorunu ve trafik karmaşası
sona eriyor
Alaiye Caddesi’nde, yolun kuzeyinde bisiklet
yolu ve cep otoparkları ile güneyinde araç
parkı oluşturularak otopark sorunu çözüldü. Proje kapsamında, Sugözü Caddesi ile
Hacımemişler Camii arasındaki bölümde eski
kaldırım kırılarak yol 4 metre genişletildi.
Caddenin kuzeyinde cep otoparkları ve bisiklet yolu oluşturuldu. Yapılan düzenlemelerle
yoldaki trafik akışı rahatlatıldı ve otopark
sorunu çözüldü.

Üzeri kapalı modern kermes alanı
Yer altı çöp konteynırlarının ilk olarak kullanıldığı ve aydınlatma direklerinin de yenilendiği caddeye kent estetiğine uygun ve üstü
kapalı kermes alanı oluşturuluyor. Hacımemişler Camii önünde kermes yeri olarak
kullanılan alanda yeni bir zemin çalışması
yapıldı. Yenilenen kermes alanının üzeri sabit
gölgelikler ile kapatılacak.

Yeraltı konteynırları ilk Alaiye’de
uygulanacak
Kuzeyinde bisiklet yolu güneyinde araç parkı
ile şehre yeni bir vizyon katacak olan Alaiye
Caddesi’nde çöp konteynırları da yeraltına alınıyor. Alaiye Caddesi’nin kentin yeni
vizyonu olacağını ifade eden Başkan Yücel,
yeraltı konteynerlerının ilk olarak bu caddede
uygulanacağını söyledi.

Alanya ticaretinin Kalbi Prestij
Caddesi olacak
Alaiye Caddesi’ndeki çalışmaların devam ettirildiğini belirten Başkan Yücel, “Kaldırım ve
yol çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde
ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları başlayacak.
Çalışmalar yolu kapatmadan kademe kademe devam edecek. Burası Alanya ticaretinin
kalbi olacak. Alanyamıza çok modern, estetik
ve ilklerin uygulandığı bir cadde kazandırıyoruz. Çalışmaların olduğu bölgelerde anlayışlı
davranan ve sabır gösteren vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.
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Engellilerin yol çilesine
Başkan Yücel son verdi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutseydi, Türktaş, İbişler, Süleymanlar, Uğurlu ve Soğukpınar Mahallesi’nde oturan engelli vatandaşlara, tekerlekli
sandalyelerini kullanabilmeleri için beton ve
asfalt yol yaptırdı.

Alanya’nın neresinde olursa olsun engelli
vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için
her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek,
”Onlar bizim her zaman önceliğimizdir.
Onlardan gelen talepleri yerine getirmek
için gayret ediyoruz” dedi.

5 Farklı mahallede yaşayan
engellilere özel yol

“Başkanımız yolumu yaptırınca
camiye gidebiliyorum”

Mahmutseydi Mahallesi, Türktaş Mahallesi,
İbişler Mahallesi, Süleymanlar Mahallesi,
Soğukpınar Mahallesi ve Uğurlu Mahallesi’nde ikamet eden fiziksel engelli vatandaşların yol taleplerini anında değerlendiren Alanya Belediyesi, kısa sürede engelli
vatandaşların yola kavuşmalarını sağladı.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,

Mahmutseydi Mahallesi’nde 20 yıl önce
geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan fiziksel engelli Mustafa Yiğit, evinin önünde yol olmadığı için
dışarı çıkamıyordu. Camiye bile gidemediğini anlatan Yiğit, “Biz bu durumumuzu
Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e
bildirdik. Hemen arkasından yolu düzen-

leyerek betonla kapladılar. Allah razı olsun
şu an camiye de rahatlıkla gidebiliyorum”
dedi.

“Başkanımızın hassasiyetine çok
teşekkür ederim”
Soğukpınar Mahallesi’nde oturan Hüseyin Yaman; “Yol konusunda büyük zorluk
yaşıyordum. Abilerim Belediye Başkanı’nın
özellikle engelli vatandaşların taleplerinin
giderilmesi konusunda çok hassas davrandığını söylediler. Duyuyorduk bu şekilde
olanların imdadına Başkanımızın yetiştiğini. Biz de müracaat ettik. Allah razı olsun.
Hemen gelip yolumuzu yaptılar. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum”
dedi.
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Mahmutlar’da

Kuyucak Deresi ıslah edildi
Mahmutlar Kuyucak Deresi’nin (Dere
Park), Barbaros Caddesi ile Atatürk Caddesi arasına kalan bölümü Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ıslah edildi. Derenin, D400 karayolu
ile Barbaros Caddesi arasındaki kısmını ise
daha önce taşkınlar ve sineğe karşı ıslah
edilmişti. Menfez çalışması tamamlanan
Kuyucak Deresi’nin, çevre düzenleme ve
peyzaj çalışmaları da kısa sürede bitirilecek. Dere ıslah çalışması sırasında, maddi

durumları iyi olmadığı için evlerinin kanalizasyonunu şebekeye bağlatamayan
çiftin talebi de yerine getirildi. Mahmutlar
Şantiyesine bağlı ekipler, iş makinelerinin
girmediği evin kanalizasyon hattını kazarak şebekeye bağladı. Başkan Yücel’e ve
ekiplere teşekkür eden yaşlı çift , “Bizim
bu bağlantıyı yapma imkânımız yoktu. Sağ
olsunlar belediye ekipleri bizi bu dertten
kurtardılar. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
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Cömert Caddesi
batı bölgesinin yeni yüzü oldu
10 metrelik yol 20 metreye genişletildi

Alanya Belediyesi tarafından Konaklı Mahallesi’nde halkın yoğun olarak kullandığı Cömert
Caddesi’nde geçtiğimiz ay başlatılan kaldırım
ve parke çalışmasında sona gelindi. Çalışma
kapsamında 10 metre olan yol, imar planına
uygun olarak 20 metre genişliğe çıkarıldı. Ayrıca yola 150 metre perde duvar yapıldı.

20 bin metreküp parke taşı döşendi

Alanya Belediyesi’nin
Konaklı Mahallesi
Cömert Caddesi’nde
başlattığı kaldırım
ve parke çalışması
tamamlandı.

Caddenin batı bölgesini Konaklı’nın kuzeyine
bağlayan en kestirme yol olacağını belirten
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Şu anda caddedeki çalışma büyük ölçüde
tamamlandı. 20 metreküp parke taşı döşendi.
İmar planına göre 20 metre genişletilen yolda
150 metre uzunluğunda perde beton duvar
yapıldı. Elektrik ve su altyapısı hazırlandı. Aydınlatma direkleri dikilerek altyapısı hazır hale
getirildi” dedi
Aydınlatma ve orta refüj peyzaj çalışmasının
ardından yolun hizmete sunulacağını kayde-

den Başkan Yücel, “Bölge halkına hayırlı olsun.
Cadde gerek altyapısı gerekse üstyapısı ile
Konaklı’ya yeni bir vizyon kazandıracaktır”
diye konuştu.

Mahmutlar’ın parkesi tamam
Mahmutlar Mahallesi Barbaros ve Atatürk
Caddesi arasındaki sokakları parke ve kaldırım
çalışması ile modern bir görünüme kavuşturan
Alanya Belediyesi, yine Mahmutlar Mahallesi’nde, 130. Sokak ve ara sokaklarda parke ve
kaldırım çalışmasına devam ediyor.
Mahmutlar’daki parke ve kaldırım çalışmasının
Sarıveliler Dolmuş Garajı’nın bulunduğu alanda
devam edeceğini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar merkezde cadde ve sokakların büyük çoğunluğu
parke ve sıcak asfaltla modern ve kullanışlı bir
duruma getirildi. Bazı caddelerde vatandaşlarımızın bina inşaatları devam ediyor. O sokaklar
da inşaatların ardından tamamen parke ile
kaplanacak” dedi.
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Modern ve planlı
şehirleşmenin önü açılıyor
“Yol, bir şehrin, bir ülkenin gelişmişliğinin en büyük göstergesidir. Yol medeniyettir”
diyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, modern ve planlı şehirleşmenin önünü
açtıklarını ifade etti. Alanya’nın açılan tüm imar yollarını asfaltla kaplayacaklarını
kaydeden Yücel; “Modern iş makinelerimiz, uzman ekiplerimiz ve kendi asfalt
şantiyemizde ürettiğimiz malzemelerimizle ekonomik ve hızlı işler yapıyoruz” dedi.
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Başkan Yücel, son iki ayda Alanya’nın en
büyük mahalleleri arasında yeralan Kestel,
Demirtaş, Oba, Kargıcak, Okurcalar ve
merkez Alaiye Caddesi’nin sıcak asfaltla
kaplandığını , Sugözü, Tepe ve Hacımehmetli mahallerinde yeni açılan yolların da
asfalt planına alındığını ifade etti.

Kestel Mahallesi’ne sıcak asfalt
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, Kestel Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İkinci
sıcak asfalt plentiyle çalışmalarını hızlandıran Alanya Belediyesi, altyapı, kaldırım ve
cadde düzenleme çalışmaları tamamlanan
Kestel Merkez Çarşı ve sokakları sıcak
asfaltla kapladı. Sezonun başlamasıyla
birlikte açılan tüm imar yollarını asfaltlamaya devam ettiklerini kaydeden Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Kestel Merkez Çarşı ile alt yapısı tamamlanan cadde
ve sokaklarda gerek parke gerekse sıcak
asfalt çalışmalarımız sürüyor. Eş zamanlı
olarak Alanya’nın çeşitli mahallelerinde
sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Şehrin
gelişmesine paralel olarak da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Oba Mahallesi’nde yeni açılan yol ve
kavşak düzenlendi
Oba Mahallesi Karakocalı Caddesi TED
Koleji çevresinde başlatılan imar yolları
açma ve kavşak düzenleme çalışması
tamamlandı.

15 metrelik Karakocalı Yolu asfaltlandı
Özellikle yeni yerleşime açılan bölgelerde
teknik altyapısı tamamlanan imar yallarını
ve kavşakları düzenleyen Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi Eczacılar Caddesi’ndeki 15 metrelik imar yolunu ve Karakocalı
Caddesi’ne bağlanan ara yollarla caddenin bir bölümünü sıcak asfaltla kapladı.

Yine aynı bölgedeki kavşak çalışması da
tamamladı.

Demirtaş Mahallesi’ne 3 kilometre
sıcak asfalt
Demirtaş Mahallesi’nde yıllardır stabilize
olarak kullanılan ve İspatlı ile Aliefendi
Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan Yenidamlar
Sokak asfaltla kaplandı. Bölgenin Meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde
inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’e, Demirtaş Mahalle Muhtarı
Ramazan Mecek ve vatandaşlar teşekkür
etti. Başkan Yücel, Demirtaş Köprüsü’nden
sahil yoluna sıcak asfaltla kaplanan 3 kilometrelik Yenidamlar Sokağı’nın, Demirtaş
merkezi birçok yerleşim yerine bağlaması
açısından da önemli bir yol olduğunu
söyledi.

“35 yıldır toz ve topraktı”
Denetleme gezisi sırasında Başkan Yücel
ve beraberindeki heyete eşlik eden Demirtaş Mahalle Muhtarı Ramazan Mecek, “Bu
yol tam 35 yıl önce açıldı. Yazın toz, kışın
çamurdan çok zorluk çekiyorduk. Şimdi
sıcak asfaltla tanıştık. Çok memnunuz.
3 mahalle adına da teşekkür ediyorum”
dedi.

“Yol bizim işimiz, imar yollarını
açmaya ve 3 koldan asfaltlamaya
devam ediyoruz”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da
modern ve imar planlarına uygun şehirleşmenin önünü açmak için altyapı ve yol
çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Başkan
Yücel, “ İmar yollarını açmaya ve asfaltlamaya devam ediyoruz. Alanya’nın daha sağlıklı
ve imar planlarına bağlı büyümesini istiyoruz. Aynı zamanda trafiği rahatlatmak içinde
yeni adımlar atıyoruz” dedi.
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Güzelbağ, Sirge, Gümüşgöze ve
Yenice’de 50 kilometre
yol hizmete sunuldu

Alanya Belediyesi’nin kırsalda
yol genişletme ve düzenleme
çalışması kapsamında yürüttüğü
çalışmalar sonunda Güzelbağ,
Sirge, Gümüşgöze, Yenice ,
Soğukpınar ve Gözübüyük
mahallelerinde toplam 50
kilometre yol hizmete sunuldu.

Güney ve Burçaklar’da da 10
kilometrelik yolun yapımına
başlandı
Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Güney ve Burçaklar Mahallesi’nde
de 10 kilometrelik yolda, genişletme
ve düzenleme çalışması başlattı. Kırsal mahallelerin yaşam standartlarını
yükseltmek için çalışmalarını aralıksız
sürdüren Belediye, Güney ve Burçaklar
Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların

taleplerinin ardından mahallenin içinden
geçen yolda çalışma başlattı.

“Büyük hizmetler aldık”
Tahmin edilenden daha çok hizmet aldıklarını belirten Güney Mahalle Muhtarı
Tevfik Yılmaz, “Belediye Başkamız mahallemize her türlü hizmeti veriyor. Çok
memnunuz. Gerçekten büyük hizmetler
verildi. Yollarımız yapıldı ve yapılmaya
da devam ediyor” dedi.
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Başkan Yücel, “Birçok mahallemizde yeni yollar
açıyoruz. Özellikle Kuzey Alanya’da yıllardır
vatandaşımızın özlemle beklediği yolları açıp, halkımızın
hizmetine sunacağız” dedi.

Kuzey Alanya’da
yıllardır beklenen yollar açılıyor
Alanya Belediyesi, Merkez mahallelerden
Sugözü, Tepe, Hacımehmetli, Küçükhasbahçe, Cikcilli ve Bektaş Mahallesi’nde
bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak
yeni yollar açıyor. Başkan Yücel, “Birçok mahallemizde yeni yollar açıyoruz.
Özellikle Kuzey Alanya’da yıllardır vatandaşımızın özlemle beklediği yolları açıp,
halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Cikcilli ve Bektaş arasına kestirme yol
Özellikle yazın merkezden yaylalara
oluşan araç trafiğini dikkate alan Alanya
Belediyesi, Cikcilli ile Bektaş Mahallesi
arasında yolu açmaya başladı. Cikcilli
Mahallesi’nden Bektaş yayla yolu ve Tavşandamı’na bağlanacak yolda çalışmalar
aralıksız devam ediyor.

Kuzey Alanya’daki mahalleler yeni
yollar ile birbirine bağlanıyor
Kuzey Alanya’da mahalleler arasındaki kopukluğu gidermek için yeni yolları hizmete
sunan Alanya Belediyesi, mevcut yollarda
da genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Tepe ve Sugözü Mahallesi, iki ayrı noktadan, Kütürüp ve Hıdırilyas Mevkii’nden
Hacı Mehmetli’ye bağlanıyor.
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Gökbel Yaylası ile Çayarası’ndaki
alternatif yol hizmete girdi
Kırsal mahalleler ve yaylalarda yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden Alanya Belediyesi, Gökbel ile Çayarası Yaylası
arasındaki Sülüklü Mevkii’nde, 11 kilometrelik alternatif yolu genişleterek
hizmete sundu.
Yaz mevsimin başlamasıyla birlikte kırsal bölgelerdeki yol ve asfalt
hazırlıklarına hız veren Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Fen İşleri
ekipleri, yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını Gökbel, Sarımut, Sülüklü ve Çayarası’nda yoğunlaştırdı. Çayarası’nı Gökbel Yaylası’na bağlayan 11 kilometrelik yolda yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında, dar
bölgeler istinat duvarları ile genişletilirken, ihtiyaç duyulan yerlere de
yağmur suyu büzleri koyularak asfaltlama programına alındı.
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Güzelbağ
Mahallesi’ne
25 km yol
Geçtiğimiz yıl Güzelbağ Ortaokulu ve İlkokulu’nun bahçesini düzenleyerek öğrenciler için park alanı oluşturan Belediye, Güzelbağ merkezin çeşitli noktalarında 25 kilometre
stabilize yolu düzenleyerek kullanılır hale getiriyor.
Alanya Belediyesi, Güzelbağ Mahallesi’nde 25 kilometre
yolu yeniden düzenliyor. Merkez Mahalle dışında kalan
yerleşim yerlerine güvenli ve rahat ulaşımı sağlamak için
harekete geçen Belediye, yol genişletme çalışmalarının
ardından çörezleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bu yıl itibarıyla ile toplam 7 kilometre yolun asfaltı
da yapılacak.
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Kırsal mahallelerin yüzü gülüyor

özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yapılan
altyapı ve yol çalışmaları vatandaşların
yüzünü güldürüyor.
Çalışmalar kapsamında Konaklı kırsalında
öğrencilerin servise binerken kullandığı
yolda düzenleme yapıldı. Geçiş güzergâhını genişleterek büz çalışması yapan
ekiplere, veliler ve öğrenciler teşekkür
etti.

Kırsal mahallelerin yol ve altyapı
sorunu çözülüyor
Kırsal mahallelerin ekonomik, sosyal ve

kültürel açılardan kalkınmasının önünü
açmak için 2 yıldan bu yana merkezle
birlikte kırsalda da çok ciddi çalışmaların
sürdürüldüğünün altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ”68’i
kırsal olmak üzere toplam 102 mahallemiz var. Kırsal bölgelerimizde önceliğimiz
yol ve altyapı. Önce altyapıyı yapıyoruz.
Çünkü yapılan hizmetin kalıcı olması
gerekiyor. Yalçı, Dere, İspatlı kelime yanlış
kesilmiş. Mahallesi’nde yol açma, altyapı
ve yol betonlama çalışmalarımız devam
ediyor. Merkez mahallelerde ise Sugözü
ve Büyükhasbahçe’de imar yolu açma
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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Kuzey Alanya’da yol seferberliği
ÇevreyoluGazipaşa Dolmuş
Garajı yanından
Büyükhasbahçe
- Mamadı mevkiine
bağlanacak 30 metre
genişliğindeki imar
yolunda alt yapı
çalışmaları devam
ediyor.

Alanya Belediyesi, Kuzey Alanya’da yıllardır
açılmayı bekleyen imar yollarını bir bir açarak
vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.
Sugözü Mahallesi ile Kütürüp Mevki’ndeki imar
yollarını açan Belediye, daha sonra Tepe Mahallesi ile Hacımehmetli Mahallesi arasındaki
bağlantı yolunu da genişletti.
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sugözü Mahalesi ile Kütürüp Mevki’indeki yol açma
çalışmalarının ardından Tepe Mahallesi Hıdırilyas
Kilisesi’nin bulunduğu noktadan Hacımehmetli yolunda da genişletme çalışmasına devam
ediyor.
Kuzey Alanya’nın gün geçtikçe büyüdüğünü
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, bu büyümeye katkı sağlayan yol ve altyapı yatırımları ile bölgenin imkanlarının artırılmasını amaçladıklarını kaydetti. Başkan Yücel,
“Park alanları, dar yolların genişlemesi ve yeni

yolların açılmasıyla bu bölgenin gelişimine hız
kazandırıyoruz” dedi.

30 metrelik Büyükhasbahçe ve Mamadı
Yolu’nun açımına başlandı
Alanya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü
yol çalışmalarının yanı sıra merkezde de ana
arterlerin açımına başladı. Yapımına başlanan 30
metre genişliğindeki Büyükhasbahçe–Mamadı
yolu hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “Başta
ana arterler olmak üzere imar yollarını açarak
halkımıza konforlu ve rahat bir ulaşım sağlamayı
hedefliyoruz. Çevre yolu ile Büyükhasbahçe arasında yapımına başlanılan imar yolunun hizmete
girmesi ile özellikle Büyükhasbahçe ile Mamadı
yolundaki trafik akışı bu yola kayacak” dedi.
Çevre Yolu-Gazipaşa Dolmuş Garajı yanından
Büyükhasbahçe-Mamadı mevkiine bağlanacak
30 metre genişliğindeki imar yolunda alt yapı
çalışmaları devam ediyor.
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Payallar, Hacıkerimler ve
Kayabaşı’nda yol çalışması

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
Payallar, Hacıkerimler ve Kayabaşı Mahallesi’nde yol açma ve genişletme çalışmalarına
devam ediyor. Payallar Mahallesi’nde Sanayi
Caddesi genişletme çalışmaları kapsamında
220 metre menfez yapılıyor.
İlçe genelinde dört koldan asfalt, altyapı, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını sürdüren
Alanya Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi’nde 2
kilometrelik yolu genişleterek hizmete sundu. Hacıkerimler ve Payallar Mahallesi’nde
ise menfez ve yol açma çalışmalarına devam
ediliyor.
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Tepe Mahallesi’ne
20 metre genişliğinde yeni yol
Oba Mahallesi’nde Fabrika Caddesi’nden Bölge Hastanesi’ne
kadar 15 metre genişliğindeki imar yolunun açımını tamamlayan
ekipler, bir yandan yeni açılan yollarda asfalt hazırlığı yaparken
diğer yandan da vatandaşların talepleri doğrultusunda yol
açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda ekipler, Tepe Mahallesi’nde 20 metre genişliğindeki imar

yolunun açımına başladı. Tüm bölgelerde yol açma, genişletme,
asfalt ve altyapı alanlarında çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini
belirten Başkan Yücel, “Bu hizmetlerimizde yıllardır mağdur
olmuş vatandaşlarımızın mağduriyetini giderirken, Alanya’yı
geleceğe taşıyacak yol ve altyapı yatırımlarını da şehrimize
kazandırıyoruz” dedi.
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Alanya’nın en kalabalık mahalleleri arasında yer
alan Avsallar’a, Alanya Belediyesi çok kapsamlı
yeni bir çocuk parkı daha kazandırdı. İçinde
basketbol sahası ve yaşam boyu spor aletlerinin
de yer aldığı park, bölgenin en güzel sosyal
donatı alanları arasına katıldı.

Avsallar’a
yeni çocuk parkı
Merkez ve kırsaldaki tüm mahallelerde park ve çocuk oyun
alanlarının sayısını hızla arttıran Alanya Belediyesi, Avsallar
Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Bir taraftan da mevcut parklardaki oyun guruplarının bakım ve tadilatını yaparak
iyileştirme çalışmalarını sürdüren Belediye, diğer taraftan ihtiyaç olan bölgelere de yeni parklar kuruyor. Alanya Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Avsallar Mahallesi Kuyu
Sırtı Caddesi üzerinde yapılan parkta, çocuk oyun grupları, salıncak, tahterevalli, dış mekân spor aletleri, pinpon masası, çift
potalı basketbol sahası, tuvalet, oturma alanları yürüyüş yolları
yer alıyor. Peyzaj uygulaması tamamlanan park, bölge sakinleri
ve çocukların hizmetine yeni bir dinlence alanı olarak sunuldu.

“Planlarımızı sosyal yaşam alanlarının sayısını
arttırmaya yönelik yapıyoruz”
Avsallara kurulan parkın bölgenin en kapsamlı sosyal alanlarından biri olduğunu belirten Alanya Belediye Başkan Adem
Murat Yücel; “ Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı
bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarını
her mahallemizde çoğaltmaya çalışıyoruz. Planlamalarımızı da
sosyal yaşam alanlarının sayısını arttırmaya yönelik yapıyoruz”
diye ifade etti.
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Alanya Belediye Meclisi,
kardeş şehir Schwechat’ın
kardeşlik antlaşmasını sonlandırdı

Alanya Belediye Meclisi,
Başkan Adem Murat Yücel’in
çağrısıyla toplanarak, Alanya
Belediyesi’nin kardeş şehri
Schwechat ile kardeşlik
antlaşmasını sonlandırdı.
Başkan Yücel, “Söz konusu
Devlet, Millet olunca
kardeşimizi bile tanımayız”
dedi.

Avusturya’da bulunan kardeş şehir
Schwechat’daki havaalanındaki reklam
panolarında Türkiye aleyhine yayınlanan yazılar nedeniyle Belediye Meclisi
olağanüstü toplandı. Tek madde ile
gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde
Alanya ve Schwechat arasındaki kardeşlik antlaşmasının iptal edilmesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Toplantı öncesinde Başkan Yücel, tüm
partilerin grup başkanları ile görüşerek
fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yücel, 25-28 Ağustos tarihlerinde Schwechat’da düzenlenecek ziyaretin de iptal
edildiğini açıkladı.

Havalimanındaki yazılar kabul
edilemez
Viyana Havalimanı’nda yazılan her iki
yazının da kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Yücel, “İlk rezaletin ardından Schwechat Belediye Başkanı Karin
Baier ile yazışmalarda bulunmuş ve bu
rezaletin önlenmesini ve tekrarlanma-

masını istemiştik. Ancak ikinci yazıdan
sonra buraya yapacağımız ziyareti iptal
ettik. Belediye Meclisimizde bulunan
partilerin grup başkanları ile konuyu
istişare ederek Meclisimizi olağanüstü
toplamaya karar verdik. Bu yaşananlardan sonra kardeşlik ilişkilerimizi yeniden gözden geçirerek, yaşanan süreci
değerlendirdik ve kardeşlik antlaşmasının sonlandırdık. Hiçbir şey olmamış
gibi devam edemezdik” dedi.
Başkan Adem Murat Yücel, Belediye
Meclisi toplantısında yaptığı konuşmasına, “Viyana Schwechat Uluslararası Havalimanı yolcu gidiş salonunda
bulunan reklam panosunda ilk önce
Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında hiç
de yakışık almayan, son derece nezaketten uzak ve kaba bir şekilde Türkiye
aleyhtarı bir protesto yapılmıştır. Bu
durum başta bizler olmak üzere halkımızı, hemşerilerimizi incitmiş ve ziyadesiyle üzmüştür” diyerek başlayarak
yaşanan süreci şu şekilde özetledi: “Biz
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de Schwechat’ın kardeş şehrimiz olması
ve havalimanı işletmelerinin de ortağı
olması dolayısıyla kendileri ile gayet
saygılı, ölçülü ve bir yazışma başlattık. İlk
yazışmayı 1 Ağustos günü yaptık ve kendilerine Avusturya’daki havalimanındaki
olumsuz afişi duyduğumuzu, Alanya’da
da yerel basın organlarında konuyla ilgili
haberler de çıktığını ve bu nedenle de
Belediye Başkanı hanımefendiden Alanya
halkını ve meclisimizi aydınlatmak üzere
bir mesaj almaktan çok memnuniyet
duyacağımızı ifade ettik. Bu mesajın da
2 Ağustos günü Türkiye saati ile saat
14.00’de, Avusturya saati ile 13.00’de
yapılacak olan Alanya Belediye Meclis
toplantısında okuyup üyelere duyuracağımızı belirttik.

politik gelişmelerin de tüm Dünya’da da
yakından takip edildiğini bildirdiler.

aleyhine ikinci kez tekrar mesaj yayınlanınca üzüntümüz daha da arttı.

Avusturya’da ifade özgürlüğü olduğunu
bize hatırlatanlara bizim de söyleyecek sözümüz elbette vardır. Sizde ifade
özgürlüğü olması bizim Cumhurbaşkanımıza hakaret hakkı vermez. Bunu kabul
etmeyiz. O panoda yazan hakaretleri hatırlattığım kardeş şehir Belediye Başkanı
hanımefendiden bizim yanımızda olmasını beklerken ‘Ülkemizde ifade özgürlüğü
vardır’ demesini de hiç doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanını ve Türk Milletini böyle
küçük düşürmeye, incitmeye, üzmeye
hakkı yoktur.”

Değerli Meclis üyeleri kanaatimce bu
kardeşliği daha fazla sürdürmeye gerek
yoktur. Zira benzer bir olay bizim bölgemizdeki herhangi bir havalimanında veya
panoda olsaydı ben kardeş şehir Belediye Başkanımız bir şey sormadan gereğini
yapar gerekli girişimlerde bulunur ve
böyle nahoş istenmeyen bir hadiseye
müsaade etmezdim.

Kendileri de bize meclis toplantımızdan
hemen önce bir elektronik posta ile o
panoda yayınlanan mesajın Schwechat
ile bir ilgisi olmadığını, ifade özgürlüğü
olduğunu yerel ve genel hükümetin bir
etkisi olmadığını, ayrıca Türkiye’deki

Kardeş şehrimizden biraz daha duyarlı
bizi mutlu edici bir cevap beklendiğini,
ancak maalesef bunu göremediklerini
ifade eden Başkan Yücel, “Tam da nezaket ve saygı kuralları içinde görüşlerimizi
sürdürürken aynı havalimanında Türkiye

Kardeş olmak kolay değildir

Kardeş olmak kolay değildir. Kardeş
olmak güzeldir; iyi günde olduğu gibi
kötü ve sıkıntılı günlerde de kardeşinin
yanında durmak ve destek olmaktır. Biz
kardeşlikten bunu anlıyoruz.
Havalimanındaki panoda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, ülkemiz ve Yüce Türk
Milleti hakkındaki hakaretlere izin verenleri ve buna göz yumanları kınıyor ve
asılsız hakaretlerini kabul etmiyorum”
dedi.
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İpek Atölyesi, Alanya Bahçesi ve
Muz Lifi Atölyesi EXPO’da
ilgi görmeye devam ediyor

25

52 ülkenin katıldığı ve
8 milyon kişinin
ziyaret etmesinin beklendiği
EXPO 2016 Antalya’da, Alanya’nın
yerel ürünleri Muz Lifi Atölyesi
ve İpek Atölyesi’nde tanıtılırken,
doğal ve tarihi güzellikleri ise
Alanya Bahçesi’nde sergileniyor.
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3 Farklı alanda Alanya tanıtılıyor
Alanya Belediyesi, Türkiye’nin ilk
EXPO’sunda 3 farklı alanda Alanya’yı
tanıtıyor. 52 ülkenin katıldığı ve 8 milyon
kişinin ziyaret etmesinin beklendiği EXPO
2016 Antalya’da, Alanya’nın yerel ürünleri muz lifi atölyesi ve ipek atölyesinde
tanıtılırken, doğal ve tarihi güzellikleri ise
Alanya Bahçesi’nde sergileniyor.

EXPO’yla Alanya dünyaya açıldı
52 ülkenin katıldığı EXPO 2016’nın Türkiye için çok önemli bir organizasyon
olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,“Bu büyük
organizasyonda biz de yerimizi aldık. İki
yıldır önemle üzerinde durduğumuz muz
lifi projemiz ve muz lifinden elde edilen
ürünleri binlerce ziyaretçinin akın ettiği
EXPO’da görücüye çıkardık. Alanya’nın
geleneksel ipek dokumalarını ve ipek
böcekçiliğinin tarihini Alanya İpek Atölyesi’nde sergiliyoruz. Alanya Bahçesi’nde
ise Selçuklu mirası Alanya Tersanesi, Kızıl
Kule ve Tophane Mahallesi’ni minyatürleri ile tanıtıyoruz. Aynı zamanda muz,
portakal ve çeşitli çiçeklerin tanıtımına da
yer verdik. Alanya Bahçesi’nde bulunan
geleneksel Alanya evinde de tavan motiflerini ve ağaç işçiliğinin yegane örneklerini
EXPO kapanıncaya kadar ziyaretçilerimize
sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yakından ilgilendi
EXPO 2016 Antalya’daki Alanya Belediyesi’nin tanıtım alanlarını ziyaret eden
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İpek
Atölyesi’ndeki tanıtım çalışmalarını çok
beğendiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu,
atölyedeki çalışmaları inceleyerek, tanıtım
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çocuklara ipek dokuma öğretildi
EXPO 2016 Antalya’da ilk günün 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle, Alanya Belediyesi’nin tanıtım
stantlarında çocuklara özel hediyeler verildi. Alanya Bahçesi’nde çocuklara balon
hediye edilirken, diğer ziyaretçilere lokum,
muz ikram edilip hediye çantaları dağıtıldı.
İpek ve Muz Lifi Atölyeleri’nde ise dokuma

tezgâhlarında çocuklara eğitim verilirken,
ipek kozasından yapılan çiçek bronşlar
ziyaretçilere takdim edildi.

Çeyiz sandıklarındaki 150 yıllık
ipekler EXPO’da
Alanya ipeğini yaşatmak için çalışmalar
yapan Alanya Belediyesi, çeyiz sandıklarındaki 100-150 yıllık ipekleri EXPO’da
sergiledi. İpek Atölye’sinde sergilenen
ürünlerin bir kısmı Alanya Belediyesi Kent
Müzesi’ne ait, bir kısmı ise Alanyalı ailelerin sandıklarında sakladıkları 100-150 yıllık
kültürel miraslardan oluşuyor.

Ugandalı bakan Alanya muzuna
hayran kaldı
EXPO 2016 Antalya’ya açılış töreni için
gelen Uganda Turizm, Vahşi Yaşam ve
Antikalar Bakanı Dr. Maria Mutagamba,
Alanya Belediyesi’nin bahçesinde ikram
edilen Alanya muzunu görünce çok şaşırdı. “Bizim ülkemizde de muz ve avokado
var, görünce şaşırdım” diyen Bakan Mutagamba, Alanya muzunu çok beğendiğini
söyledi.
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Başkan Yücel, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a
ipek kozası tablosu hediye etti
EXPO 2016 Antalya’nın açılışına
katılan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a
Alanya ipek kozasından yapılan
şakayık çiçeği tablosu hediye etti.

Antalya EXPO’nun açılışında hazır
bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, alanı gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine
Erdoğan’a Alanya’yı simgeleyen ipek
kozasından yapılan bir tablo ve muz
lifinden elde edilen dokuma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine
hediye edilen Alanyalı kadınların yaptığı

ipek kozası şakayık çiçeği tablosu ile
yine Alanya Belediyesi’nin başlattığı
ve geliştirdiği muz lifi dokumasını çok
beğendiklerini ifade etti. EXPO’nun da
simgesi olan şakayık çiçeğini yakından
inceleyen Erdoğan çifti, Alanya standında sergilenen Alanya’nın yerel el sanatları ürünleri hakkında bilgi aldı. Başkan
Yücel’e, Alanya hatırası hediyeler için
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
tablolar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Engelsiz Kent Alanya EXPO 2016’da
Başkan Yücel’den
engelli bireylere EXPO jesti
“Engelsiz Kent Alanya” sloganıyla engellilere
yönelik birçok çalışmaya imza atan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya
Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nden hizmet alan 75 engelli birey ve yakını için
EXPO’ya ücretsiz gezi düzenledi.
Her yaş grubundan engelli bireyin slogan ve
pankartlarla katıldığı kortej yürüyüşü, hem
ziyaretçilerin hem de engelli vatandaşların
büyük ilgisini çekti. Engelliler ayrıca EXPO’yu
ziyarete gelen çocuklara engelli farkındalığını
anlatan boyama ve hikâye kitapları, sesli kitap
CD’leri ve karanfiller dağıttı.

Alanya Bahçesi’nde resim boyadılar
EXPO alanını gezen engelliler Alanya Beledi-

yesi’nin EXPO’da açtığı İpek Atölyesi ve Muz
Lifi Atölyesi’ni gezerek Alanya Bahçesi’nde
tuval boyadı.
“Engelsiz Kent Alanya”ya dikkat çekmek
isteyen engelliler, Alanya Evi’nin bahçesinde
el sanatları öğretmeni Ayşegül Macar Koçak’ın
önderliğinde tuvale yağlı boyayla Alanya
Kalesi’ni resmettiler. Farklı yaş gurularından 10
engellinin katıldığı resim çalışmasıyla Engelsiz Kent Alanya mesajı verildi.
Alanya Engelsiz Park Yaşam Merkezi’nde
birçok etkinliğe katılan ancak ilk kez merkez
dışında bir yerde çalışma yaptıklarını söyleyen
engelliler ise mutluydu. Engelli bireyler, EXPO
2016 Antalya sergi alanında hem aileleriyle
birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini hem de
yaptıkları çalışmalarla Engelliler Haftası’na
dikkat çektiklerini söylediler.
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Başkan Yücel, “Halkımızdan
aldığımız gücü halka hizmet
olarak yansıtıyoruz”

Muhtarlar, taksiciler, esnaflar, sanayiciler,
turizmciler ve vatandaşlarla her fırsatta
bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Halkımızdan
aldığımız gücü yine halka hizmet olarak
yansıtıyoruz” dedi.

Yücel, batı bölgesi
muhtarlarıyla buluştu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde bulunan 28 muhtarla
Konaklı Mahallesi’nde bir araya geldi. Belediye’nin projeleri hakkında muhtarlara
bilgi veren Başkan Yücel, “Alanya’nın her
noktasına imkânlarımız dâhilinde hizmet
götürüyoruz. Sizlerle istişare yaparak,

sizlerden aldığımız gücü halkımıza yansıtıyoruz” dedi.

Belediye olarak hizmet
götürmediğimiz nokta yoktur
Mahallelerden gelen talepleri her zaman yerine getirdiklerini belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Yaylalarımızda dahil tüm bölgelerimizde
hizmetlerimiz devam ediyor. Belediye
olarak girmediğimiz hiçbir bölge yoktur. Bazı bölgelerde asfalt, bazılarında
altyapı ya da başka bir çalışma vardır.
Ama hizmet almayan hiçbir nokta yoktur. Öncelik sırasına göre hizmetlerimizi
sürdürüyoruz” dedi.
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Yücel,
taksicilerle
Cuma
buluşmalarını
sürdürüyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Otogar ve Obabirlik Taksi
Durağı şoförleri ile kahvaltıda bir
araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Birlikte yönetim ve yerinde çözüm
anlayışına büyük önem veren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam
ediyor. Başkan Yücel, Cuma günleri
gerçekleştirdiği esnaf buluşmaları
çerçevesinde Obabirlik Taksi Durağı
ve Otogar Taksi Durağı şoförleriyle
kahvaltıda bir araya geldi. Başkan
Yücel, taksici esnafının sorunlarını
dinledi ve hizmetlerini anlattı.

Yücel: “Esnaflarımızın her zaman
yanındayız”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, taksi şoförleriyle gerçekleştirdiği kahvaltıda, esnafın sorunlarını
dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.
Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi
olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Taksi şoförü esnaflarımızın
duraklarını modernize ederek hem
şehrin görüntüsüne yenilik kattık,

hem de esnafımızın rahat bir çalışma ortamına kavuşmasına yardımcı
olduk. Bütün esnaflarımızın yanında
olmaya ve problemlerini çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Taksilerde yetkiler Alanya
Belediyesi’nde kalmalıydı”
6360 sayılı Büyükşehir Yasası’ndan
sonra taksicilerle ilgili düzenlemelerin büyük bir bölümünün Antalya
Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğini
belirten Alanya Şoförler, Nakliyeciler,
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Ali Akkaya, “Mevcut yasadan dolayı
belli sıkıntılar yaşıyoruz. Buna rağmen Alanya Belediyesi’ni ilgilendiren
sorunlarımızda bir dediğimizi iki
etmeyen, her zaman yanımızda olan
ve esnafımızın her zaman sorununu
çözen bir Belediye Başkanımız var.
Kendisine şükranlarımızı sunuyorum.
Keşke yasal düzenlemeden önceki
gibi yetkiler Alanya Belediyesi’nde
olsaydı. Alanya, Türkiye’de en çok
taksi sayısına sahip ilçe. Belediye
Başkanımız bizlerle yakından ilgileniyor ” dedi.
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Yücel: “Herkesin Başkanıyım”
Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla
buluşmaya devam eden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’ni kurumsallaştırdıklarını söyledi.
“Herkesin başkanıyım; artık vatandaşla
aramızda mesafe yok, herkesle temas
halindeyiz” diyen Başkan Yücel, “Adamı
olanın değil, hak edenin işini yapıyoruz”
şeklinde konuştu.

68 kırsal mahalleden
58’ini ziyaret etti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2 yıldır sürdürdüğü mahalle
gezilerine Obaalacami, Bademağacı ve
Asmaca Mahalleleri’nde devam etti. 68
kırsal mahalleden 58’ini ziyaret eden
Belediye Başkanı Yücel, yerinde çözüm

anlayışı ile vatandaşın ayağına gidip,
bölgenin sorunlarını yerinde dinliyor.

Adamı olanın değil
hak edenin işini yapıyoruz
Obaalacami, Bademağacı ve Asmaca’da
vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yücel, belediye hizmetleri
ve projeler hakkında mahalle halkına
bilgi verdi. 2 yılda Alanya Belediyesi’ni
yeniden yapılandırdıklarını ve kurumsallaştırdıklarını belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya
Belediyesi’ni kurumsallaştırdık. Artık vatandaşla aramızda mesafe yok. Herkesle
temas halindeyiz. Herkese eşit davranıyoruz. Adamı olanın değil; hak edenin
işini yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyesiyiz
Alara’dan Gazipaşa’ya kadar birçok büyükşehirden bile daha büyük bir hizmet
ağına sahip olduklarını belirten Başkan
Yücel, “Merkezde ne hizmet veriyorsak,
kırsal mahallelerimizde ve yaylalarımızda
da aynı hizmeti veriyoruz. Alanya Belediyesi ekonomik olarak yüzde 70 büyüdü.
ASAT hariç Antalya Büyükşehir’in bütçesinin 4/1’ine sahibiz. Sadece 7 Büyükşehir’de bulunan asfalt üretim şantiyesine
sahibiz. İlçeler arasında en büyük araç
filosu bizde. 472 aracımız var. Bunun 130
kadarı iş makinesi” dedi.
Alanya merkeze çok önemli yatırımlar
yaptıklarını ve çok büyük projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Alanya
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Belediyesi olarak Türkiye’nin en kapsamlı
ve en büyük Hayvan Barınağı’nı yaptık. Alanya merkeze çok büyük parklar
kazandırdık. 2 yılda tadilatlarıyla birlikte
52 parkı tamamladık. Alanya Belediye
binasını yıkıp yerine kent meydanını bu
dönemimde tamamlayacağım. Ayrıca
Tavşandamı’na da çok güzel bir proje
hazırladık. ANKA Park’ta ne varsa orada
da olacak. İhale sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi üreten ve
kendine yeten bir belediye
Alanya Belediyesi’nin üreten ve kendine
yeten bir belediye olduğunu kaydeden
Başkan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Akdeniz Bölgesi’nin hatta Türkiye’nin en
güçlü Güneş Enerji Santrali’ni Alanya’ya

kazandırıyoruz. Bu tesis bize yılda 3-5
milyon TL tasarruf sağlayacak. Oba’ya
kurduğumuz bitki seramızda, parklarımızda kullandığımız bitki ve çiçeklerin
yüzde 50’sini üretmeye başladık. Asfalt
Üretim Tesisimizde kendi asfalt malzememizi kendimiz üretiyoruz. Biz, 2 yılda
10-15 milyon TL tasarruf sağladık. Kıt
imkânlarımızı sağlıklı kullanıp, büyük
işler yapmaya devam edeceğiz.”

belediyemiz iyileştirme yapmaya devam ediyor. Tırılar İlkokulu’nda çocuklar
hayvanların içtiği tekneden su içiyorlardı.
Şimdi gidin bakın çevre düzenlemesiyle
parkıyla nasıl bir okula dönüştü. Yaklaşık
5 milyon TL’yi okulların iyileştirilmesi için
harcadık” diye ekledi.

“Eğitime çok büyük destek verdik”

Obaalacami Mahallesi’ndeki okullarının bahçesine park isteyen öğrenciler,
Başkan Yücel’i çiçeklerle karşıladı. Tüm
okul bahçelerini düzenlediklerini kaydeden Başkan Yücel, derslerinde başarılı
olacaklarına söz veren öğrencilere, okul
bahçesine park yapılması için beraberindeki Park Bahçeler Müdürlüğü’ne talimat
verdi.

Yücel, “Alanya Belediyesi artık yurtlar,
okullar, kreşler yaptıran bir belediye.
Kırsaldaki ortaokul ve lise öğrencilerimizin barınma sorununu çözecek
Oba Kız Yurdu’nu yeni eğitim-öğretim
döneminde hizmete açacağız. 40 okulun
çevre düzenlemesini yaptık. 82 okulda

Obaalacami’de öğrenciler
çiçeklerle karşıladı
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Gladbeck-Alanya Dostluk
Derneği’nden ziyaret

Alanya Turizm ve Sanat
Festivali’ne katılmak
için Alanya’ya gelen,
Alanya- Gladbeck
Dostluk Derneği’nin
bir grup üyesi, Dernek
Eş Başkanı Müzeyyen
Dressen Başkanlığında,
Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat
Yücel’i ziyaret etti.

Alanya’nın Almanya’daki kardeş şehri Gladbeck’te 3 yıl önce kurulan ve iki şehir arasındaki
dostluk ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalar
yapan Gladbeck -Alanya Dostluk Derneği’nden
13 kişilik bir grup, Başkan Yücel’i ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 16.
Alaya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne
de katılan Dostluk Derneği Üyeleri, Alanya
Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, yabancıların
Alanya’ya yerleşim nedenleri konusunda Başkan
Yücel’le görüş-alış verişinde bulundular.
Alanya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri karşısında şaşırdıklarını söyleyen Gladbeck

-Alanya Dostluk Derneği Eş Başkanı ve Grup Sorumlusu Müzeyyen Dressen, “Gezimizin ağırlık
konusu sosyal değişim. Grubumuzda da sosyal
sorumluluk alanında çalışmalar yapan arkadaşlarımız bulunuyor. Sayın Belediye Başkanı Yücel,
bizi kabul ederek Alanya Belediyesi’nin projeleri
hakkında bilgilendirdiler. Sayın Başkana ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi’ni gezdiler
Gladbeck -Alanya Dostluk Derneği Üyeleri, ziyaret kapsamında Alanya Belediyesi Engelsiz Park
ve Yaşam Merkezi ile Engelsiz Sanat Atölyesini
gezerek, engelli bireylerin faaliyetleri hakkında
bilgi aldılar.
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Gaziler Derneği
Alanya temsilciliği törenle açıldı

Türkiye Muharip
Gaziler Derneği
Alanya Temsilciliği,
kalabalık bir törenle
açıldı. Alanya
Belediyesi tarafından
Tosmur Ek Hizmet
Binası’nda, gaziler
için tahsis edilen
temsilcilik ofisinin
açılışı, 81 gazi ve
Alanya protokolünün
katımı ile yapıldı.

Açılış törenine Kaymakam Hasan Tanrıseven,
Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Emniyet
Müdürü Mehmet Ömür Saka, Başkan Yardımcısı
Mehmet Kula, Müftü Mustafa Topal, Antalya
Eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, Siyasi Parti
Temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, gaziler ve gazi yakınları ile
davetliler katıldı.

Tüm hizmetlerimizde gazi ve şehit
yakınları önceliğimizdir
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına
törene katılan Başkan Yardımcısı Mehmet Kula,
“Belediye olarak verdiğimiz tüm hizmetlerde
gazi ve şehit yakınlarına her zaman öncelik
veriyoruz” dedi.
Gaziliğin bir onur olduğunu hatırlatan Kula,
konuşmasını “Bu onuru gazilerimize her zaman
ve her yerde hissettirmek; sağlık ve mutlulukları

ile ilgilenmek bizim en büyük vazifemiz. Alanya
Belediyesi olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Temsilciliği’ne Tosmur Ek Hizmet
Binamızda yer verdik. Gazilerimiz faaliyetlerini,
tahsis ettiğimiz bu yerde sürdürecek. Onların
daha iyi konumda bulunmaları ve hak ettikleri
değeri görmeleri adına Alanya Belediyesi olarak
üzerimize ne düştü ise yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederiz”
Alanya’da 55 Kıbrıs, 10 iç güvenlik, 8 Kore, 8
polis gazisi olmak üzere toplam 81 gazinin
yaşadığını belirten Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz,
“Bize bu yeri tahsis ederek bir araya gelmemizi
sağlayan, kaynaşmamıza destek olan Alanya
Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür
ederiz” dedi.
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ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM

Dünya Çevre Günü
çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çevre Korteji düzenlendi
Öğrenci grupları ve protokolden oluşan çevre
korteji, Atatürk Anıtı önünden başlayarak
çevrenin önemine dikkat çeken pankart ve
dövizlerle İskele Meydanı’na yürüdü.
Korteje, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları
da destek verdi. İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen resmi programda, Alanya Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er, Alanya Çevre Eğitim ve
Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan çevrenin önemine dikkat çeken
birer konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından çevre konulu şiir,
resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenin
ardından okulların hazırladığı geri dönüşüm
stantları gezildi. Dans gösterilerinin ardından
kutlamalar sona erdi.

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri
kapsamında, “2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı
Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması”nda
dereceye giren okullara ödülleri dağıtıldı. Toplam 84 okulun katıldığı yarışmada, bin 256 kg
atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.
Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak bertaraf
etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve
gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Alanya
Belediyesi, “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası”nı yeni eğitim öğretim yılında düzenli
olarak devam ettiriyor. Dereceye giren okullar
ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanıyor. Bu yılın çevreci okulları şöyle sıralandı:
Birinci Bilgi Bulut İlkokulu, ikinci Cikcilli Nimet
Alaettinoğlu İlkokulu ve üçüncü olarak Konaklı
Kemal Atlı Ortaokulu layık görüldü. Ödül sahibi okullarda birinci olana dizüstü bilgisayar,
ikinciye projeksiyon cihazı ve üçüncüye de çok
fonksiyonlu yazıcı hediye edildi.
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Finli güzel, Alanya Belediyesi
hayvan barınağı’na hayran kaldı
Alanya Belediyesi’nin
inşaatını tamamladığı
Türkiye’nin en büyük ve
en kapsamlı Sahipsiz
Hayvan Bakım Evi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ni
ziyaret eden Miss Finland
Güzellik Yarışması’nın geçen
yılki birincisi 22 yaşındaki
Rosa Maria Ryyti, merkeze
hayran kaldı.

Geçtiğimiz yıl Alanya’da düzenlenen Miss
Finland Güzellik Yarışması’nda birinci olan
ve ülkesinde de güzellik yarışmalarında tacı
kimseye kaptırmayan Finli Rosa Maria Ryyti,
Alanya Belediyesi’nin şu anda faal şekilde
hizmet veren sahipsiz hayvan barınağını
ziyaret etti. Hayvanlarla yakından ilgilenen
Finli güzele, Alanya Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürü Ali Yavuz, Veteriner Hekim
Hasan Eşit ve Alanya Detur Müdürü Terhi
Alanya eşlik etti.

Rosa: “Alanya’da yaşadığım
en güzel gün”
Bu yılki yarışmanın kampı için ilçede bulunan Alanya ve Finlandiya güzeli Rosa Maria

Ryyti, barınağı çok beğendiğini söyledi. Ryyti; “2 yıldır Alanya’ya geliyorum. Yaşadığım
en güzel gün bugün diyebilirim” dedi.
Finli güzel Rosa Maria Ryyti, Türkiye’nin en
büyük ve en kapsamlı barınakları arasında
bulunan Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni
ziyaret etti. Barınağa hayran kalan Rosa
şunları kaydetti; “Burası beni gerçekten çok
şaşırttı. Daha önce böylesine modern bir
barınak görmemiştim. Uluslararası düzeyde
böyle bir barınak görmek çok zor. Şu andaki
barınakta hayvanlar mutlu ancak buradaki
kaliteyi görünce onlar adına bir kez daha sevindim. Bunun için Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum.”
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ENGELSİZ YAŞAM

‘Engelsiz Kent Alanya’
yönetmelikle taçlandırıldı
Engelsiz Kent Yönetmeliği onaylandı

Engelli yapılara ruhsat verilmeyecek

Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi’nde, kentin tamamında engelli bireylerin gündelik hayatlarını hiçbir engelle
karşılaşmadan sürdürebilmesini sağlayacak standart ve uygulamaları kapsayan
Engelsiz Kent Yönetmeliği, tüm meclis
üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Engelsiz Kent Yönetmeliği ilçe genelinde yeni yapılacak tüm bina ve yapıları
kapsayacak. Belediye sınırları içerisinde
ruhsat talebinde bulunan tüm yapılarda
yönetmelikteki standartların uygunluğu
aranacak. Standartlara uygun olmayan yapılara ruhsat verilmeyecek. Engelsiz Kent
Denetçileri tarafından, bina ve yapıların
proje ve inşaatlarının yönetmeliğe uygun
olup olmadığı denetlenecek.

Engelsiz Kent Denetçileri geliyor
Engelsiz Kent Yönetmeliği’ne göre; yeni
yapılacak konutlar, konaklama tesisleri,
ticari işletmeler, gezi tekneleri, otoparklar;
yaya yolları ve kaldırımlar; kent mobilyaları ve sosyal alanlar; tabela ve levhalar;
genel kullanıma tabi tuvaletler; asansörler
ve otobüs durakları yönetmelikte belirlenen ulaşılabilirlik standartları çerçevesinde
denetlenecek. Engelsiz Kent Denetçileri,
engelli bireyler ve belediyenin teknik personellerinden oluşacak.

Alanya ‘Engelsiz Şehir’ olacak
Alanya’nın Engelsiz Kent Yönetmeliği
ile tamamen ‘Engelsiz Şehir’ olacağını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Alanya Belediyesi engellilerle ilgili yaptığı çalışmalarla zaten örnek
bir belediye. Engelsiz Kent Yönetmeliği
uygulamalarımızla standartlarımızı daha
da yükseğe taşıyacağız. Alanya’nın ta-

mamında yapılan tüm iş ve hizmetlerde
engelli bireylerin kullanımına uygunluğuna
bakacağız. Tüm binaların girişleri asansör
kapısına kadar erişilebilir olacak. Ticari
işletmeler engelsiz hale gelecek, süper
market ve alışveriş merkezlerinde engeller
kalkacak, bankalara erişim engelsiz olarak
sağlanabilecek” dedi.

“Engelsiz turizmin adresi olacağız”
Alanya’yı engelliler için de bir turizm
merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, “Otellerde ve turistik
işletmelerde de yönetmeliğimizi uygulayacağız. Otellerde engelsiz oda sayısını
arttıracağız. Alternatif turizme farklı bir
bakış açısı kazandıracağız. Tüm plajlarımızı da engelsiz hale getireceğiz. Birçok
alanda yapacağımız yeniliklerle, giderek
Alanyamızı herkesin daha mutlu yaşadığı
bir şehir haline getireceğiz” dedi.
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Engelliler Haftası’nda
Engelsiz Sanat Sergisi
Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi el sanatları kurslarına devam eden engelli birey
ve yakınları, Engelliler Haftası’nda Kültür Merkezi’nde el sanatları sergisi açtı.
10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında açılan sergide engelli birey ve yakınlarının çalışmaları yer aldı. Engelsiz Sanat
Atölyesi El Sanatları Sergisi’ne, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi
Yıldız Yücel ve kızı Zeynep Yücel, vatandaşlar ve sanatseverler katıldı.
Engelsiz Sanat Atölyesi’ne devam eden
75 engelli bireyin yaptığı çalışmalar
arasında ahşap boyama, ipek kozasından
çiçek yapımı, sabundan meyve ve kabak

boyama büyük ilgi gördü.

“Bir gün değil hergün farkındayız”

Güzel Sanatlar Lisesi farkındalık
oluşturdu

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Alanya Belediyesi olarak engellilerimizin bir gün değil her gün farkında olarak
çalışıyoruz. Amacımız her alanda engelli
bireylerin aktif olarak hayata katılımlarını
sağlamak. Engelsiz Sanat Atölyemizde
engelli bireylere, hem maddi kazanç kapısı
sağlamakta hem de sanatın insana kattığı
manevi hazzı yaşamaktayız. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sergide, farkındalığını ortaya koyan
Türkler Güzel Sanatlar Lisesi’nin “Engelsiz
Yaşam” konulu resimleri de yer aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Türkler Güzel Sanatlar Resim Şenliği’nde
dereceye giren öğrencileri tebrik ederek,
duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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Alanya Belediyesi, 300 kişiye
ücretsiz diyetisyen hizmeti verdi

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in
“Herkes İçin Sağlık, Herkes
İçin Diyet” sloganıyla
geçen yıl başlattığı ücretsiz
diyetisyenlik hizmetinden
yararlanan vatandaşlar,
kahvaltıda buluştu. Yücel,
1 yıllık eğitim sürecini
başarıyla tamamlayan 12
danışana sertifika verdi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tosmur Hizmet Binası’nda hizmet veren Diyetisyen Şule Yavuz
Demir, 2 yıllık süreçte 300 kişiyi beslenme
konusunda eğitti. Eğitime devam eden
vatandaşlar, Filika Restoran’da gerçekleşen
kahvaltıda buluştular.

“Dar gelirli ve sağlık problemi olanlara
öncelikli hizmet”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
diyetisyenlik hizmetinde önceliği ekonomik
nedenlerden dolayı özel hizmet alamayan,
sağlık problemi olan kişiler ve engellilere
verdiklerini söyledi.
Belediye Diyetisyeni Şule Yavuz Demir
ise “Biz hızlı zayıflama istemiyoruz. Diyet

listeleriyle insanları sınırlamak da istemiyoruz. Biz beslenme eğitimi vererek sağlıklı
kilo vermelerini sağlıyoruz. Danışanlarımız,
aç kalmadan zayıflamayı başaran insanlar.
Bu eğitimin sonunda verdikleri kiloları hızlı
bir şekilde geriye almıyorlar. Çünkü önce
sağlıklı ve bilinçli beslenmeyi öğreniyorlar”
dedi.

1 Yılda 20 kilo verdiler
Alanya Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyenlik
hizmetinden faydalanan bazı vatandaşlar 1
yılda sağlıklı beslenerek, aç kalmadan tam
20 kilo verdi. Kahvaltının ardından Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Başkan Yardımcıları en çok kilo veren ve sağlıklı
beslenmeyi öğrenen 12 kişiye sertifika verdi.
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Diyetisyenlik
hizmeti, evden
çıkamayan
hastalara da ulaştı

“Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyet” adı altında
başlatılan ve Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet
Binası’nda sürdürülen hizmet artık, sağlık sorunları
ve kiloları nedeniyle evden çıkamayan hastalara da
ulaştırılıyor.

Selma Hanım yeni hayatına merhaba dedi
Fazla kiloları sebebiyle evden çıkamayan Selma
Yılmaz’ın çağrısına cevap veren Belediye Diyetisyeni
Şule Yavuz Demir, taşınabilir vücut analiz cihazıyla
birlikte Yılmaz’ı, evinde ziyaret etti .
Selma Yılmaz’a verilecek hizmetle ilgili bilgi veren
Diyetisyen Demir, “1 Saat süren eğitimde danışanımız
Selma Yılmaz çok duygulu anlar yaşadı. Fazla kiloları,
asansörsüz bir evde oturması ve çok zor yürümesi
sebebiyle evinden çıkamayan Selma Hanım, bu eğitimi almaktan son derece mutlu oldu. Yaşam sevinciyle
dolu olan Selma Hanım’ı, zayıflamaya kararlı gördük.
Hiç aç kalmadan yiyerek zayıflayacağını duyunca şaşıran Yılmaz, kararlı bir şekilde yeni hayatına bir adım
attı. Umarım Selma Hanım’ın bu azmi diğer hastalarımız için de ilham olur” dedi.
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1 yılda 67 kırsal mahallede
726 hastaya sağlık taraması

Sosyal Belediyecilik
hizmetlerine öncelik veren
Alanya Belediyesi, 1 yılda
67 kırsal mahallede, 726
yaşlı ve yatağa bağımlı
hastayı ücretsiz sağlık
taramasından geçirdi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı uzman sağlık ekipleri,
kırsal mahallelerdeki bakıma muhtaç, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaları evlerinde
ziyaret ederek, ücretsiz sağlık taramasından
geçirdi.

Guzyaka Muhtarı Kıllı, “Sadece benim
mahallem değil tüm mahalleler
hizmete kavuştu’’
Sağlık taraması için Alanya Belediyesi’ne teşekkür eden Guzyaka Mahalle Muhtarı Zeki
Kıllı, “Alanya Belediyesi sadece benim mahalleme değil diğer tüm mahallelere hizmet
götürüyor. Muhtar arkadaşlarımızdan bunu
sürekli duyuyorum. O bakımdan hizmetlerini ben bu hizmeti takdirle karşılıyorum.
Sağlık taramasının yanı sıra yollarımız da
yapıldı. Çalışmalarından dolayı Başkanımıza
ve ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi

“Hastalarımızı salla taşıyorduk”
Yapılan yollar sayesinde mahallesinde-

ki engelli vatandaşların da artık rahatça
evlerinden çıkabildiklerini belirten Uzunöz
Mahalle Muhtarı Ziya Özdemir ise, ‘’Benim mahallemde 11 tane yatalak ve engelli
vatandaş var. Önceden biz bu hastalarımızı salla taşıyorduk. Alanya Belediyesi bu
engellilerimizin yollarını yaptı. Artık engelli
arkadaşlarımız yapılan bu yollar sayesinde
kendi imkânları ile evlerinden çıkabiliyorlar. Alanya Belediyesi sıkıntılarımızı en hızlı
şekilde çözüyor” dedi.

“60 mahallede tarama yaptık”
Alanya Belediyesi’nin kırsalda düzenli olarak
çalışmalara devam ettiğini belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Alanya’da yaşlılara ve engellilere ne hizmet veriyorsak, kırsalda da aynı hizmeti veriyoruz.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bugüne
kadar 60 mahallede ücretsiz sağlık taraması
yaptı. Aynı doğrultuda kırsalda bulunan tüm
mahallelerde bu ücretsiz uygulamalarımız
devam edecek’’ dedi.
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Yöresel Yemek Atölyesi
kursiyerleri sertifikalarını aldı
130 kusiyer sertifikalı aşçı oldu

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
Alanya Belediyesi’nin
Alanya Kaymakamlığı ve
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
desteği ile düzenlediği
Yöresel Yemek Atölyesi’ne
katılan kursiyerlere, Filika
Restoran’da düzenlenen
törenle sertifikalarını verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
unutulmaya yüz tutan Alanya yöresel yemeklerinin yaşatılması için Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Yöresel Yemek Atölyesi’ne
katılan kursiyerlerle Filika Restoran’da bir
araya geldi. Başkan Yücel, atölye çalışmalarına katılan 130 kişiye sertifikalarını verdi.

Mutfak önlükleri belediyeden
Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi’nde Alanya sofralarının en lezzetli
yemeklerini öğrenen kursiyerlere Başkan
Yücel, özel hazırlanmış Alanya Belediyesi
logolu mutfak önlüğü de hediye etti.

Kursiyerlere Bumbar Dolması, Hülüklü
Çorba, Un Çorbası, Darı Çorbası, Laba
Dolması başta olmak üzere, Göleviz,
Kabuklu Kuru Fasulye, Kuru Patlıcan, Bal
Kabağı ve Ayva Yemeği, İlibada Sarması,
Tavuklu Pilav, Kıymalı Pilav, Fasulye Piyazı,
Ülübü Piyazı, Taratorlu Patlıcan, Dikenli
Kabak, Yoğurtlama, Alanya Çöreği, Kırtakı,
Kak, Kabak Tatlısı, Çiğirdik, Kaşık Helvası,
Öküz Helvası ve S Pasta’dan oluşan Alanya
Mutfağı’ndan örnekler uygulamalı olarak
öğretildi.
Bir buçuk yılda 180 kişinin Alanya yöresel
yemeklerini öğrendiği Yöresel Yemek Atölyesi Eylül ayı itibari ile tekrar başlayacak.
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Belediyemizin sosyal
yardımları vatandaşın
yüzünü güldürdü
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Hergün 3 noktada 2 bin kişiye iftar

Alanya Belediyesi, Ramazan
ayı boyunca ekonomik
durumu iyi olmayan
vatandaşlara yaptığı
yardımlarla yüzleri güldürdü.
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Ramazan’da
58 bin kişiye iftar yemeği,
6 bin erzak paketi, bin 600
bayramlık kıyafet ve evde
bakıma ihyacı olanlara
yemek servisi yaparak
vatandaşı yalnız bırakmadı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Ramazan ayı boyunca merkez, doğu
ve batıda belirledikleri 3 nokta her gün 2
bin kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.
Yücel, Merkezde Eşgilik Düğün Salonu,
doğuda Mahmutlar Belediye Düğün Salonu
ve batıda Konaklı Saat Kulesi yanındaki
alanda Ramazan boyunca 58 bin vatandaşa iftar verildiğini kaydetti.

Yardıma muhtaç ve engellilere evde
ikram
Engelli ve evden dışarı çıkamayacak
durumda olan yaşlı ve hastaların da evine
yemek servisi yapıldığını kaydeden Başkan Yücel, “3 noktada yaptığımız yemek
organizasyonunun dışında engelli, yaşlı ve
yalnız yaşayan vatandaşlarımıza da talep-

leri doğrultusunda bir ay boyunca evlerinde yemek ikramı yaptık. Sağlık problemi
olan vatandaşlarımızın rutin kontrolleri de
uzman sağlık ekiplerimiz tarafından evlerinde yapıldı” dedi.

6 Bin ihtiyaç sahibine ramazan paketi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
yapılan nakdi yardımların yanısıra merkez ve
mahallelerde yaşayan 6 bin dar gelirli ailenin
evine geçen yıl olduğu gibi bu yılda erzak
paketi dağıttıklarını belirtti. İçinde temel
gıda maddelerinin yer aldığı paketler, Ramazandan önce vatandaşın eline ulaştırıldı.

Gönül Pınarı’ndan bin 600 Vatandaşa
bayramlık
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı Gönül Pınarı’ndan da
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Ramazan boyunca vatandaşlar bayramlıklarını ücretsiz temin
etti. Gönül Pınarı’nın yeni yerinde daha iyi hizmet verdiğini
hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bebek,
çocuk, genç ve yetişkin her yaş grubuna hitap eden kıyafetlerin
yer aldığı Gönül Pınarı Mağazamızdan bin 600 ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımız bayramlığını aldı. Kış-yaz hizmet veren mağazamızla ihtiyaç sahiplerinin güzünü güldürmeye devam edeceğiz.
Kıyafet bağışlamak isteyenler vatandaşlarımızı da Gönül Pınarı’na
bekliyoruz” dedi.

Yardımlar yerini buldu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayında
yapılan yardımlar konusunda çok titiz davrandıklarını ve yardımları
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Yücel,
“Ramazan Ayı sosyal yardımlaşma ayı. Bu ay içinde belediyemiz sosyal yardımlara daha çok ağırlık verdi. Gerçekleştirdiğimiz
sosyal yardımlar ile dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa yükünü
hafiflettiğimize, yüzlerini güldürdüğümüze inanıyorum. Bütçemiz
ve gücümüzün yettiği ölçüde yardımlarımız her zaman devam
edecek” dedi.
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TURİZM

Sapadere Kardelenleri,
Kardelen Eko-Tur’a dâhil edildi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in, kırsal mahallerin ekonomik
açıdan güçlenmesi için başlattığı,
‘Sapadere Kardelen Kanyonu ve
Köyler İstihdamla Güçleniyor’ projesi,
Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından
yürütülen, Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı’nın (BAKA) desteklediği
Kardelen Eko-Tur Projesi’ne dahil
edildi. Hazırlanan internet sayfasında,
Sapadere Kardelenleri’ne geniş yer
verildi.

Kardelenler 4 dilde dünyaya
tanıtılıyor
Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere dört dilde hazırlanan
web sitesini (www.kardelenekotur.
com) ziyaret edenler, Eko-Tur Projesi
hakkındaki tüm bilgilere erişebiliyor.
Ziyaretçiler aynı zamanda, ilçenin
tarihi ve turistik mekânları, tanıtım
ve ulaşım bilgilerinin yanısıra turistik
haritaları da indirebiliyor.

Başkan Yücel: “Sapadere Projemiz
eko-turizm için örnek bir projedir”
“Bilindiği gibi eko-turizm, çevreyi

koruyan, yöre halkının menfaatlerini
gözeten ve doğal alanlara karşı duyarlılığı artıran bir turizm çeşididir” diyen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Kardelen Kanyonu ve Köyler
İstihdamla Güçleniyor Projemiz eko
turizme güzel bir örnek.
Kardelen Eko-Tur Projesi için hazırlanan internet sayfasında bizim projemize de yer verilmesinden gurur duyduk.
4 dilde hazırlanan bu internet sayfası
aracılığıyla Sapadere Kanyonu’nu ve
kardelenlerimizi tüm dünya tanıyacak.
Bu bölgenin geleceği açısından son
derece önemli bir çalışma” dedi.
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113 işletmeye Hijyen Ödülü
Turuncu Bayrak verildi
13. Turuncu Bayrak Ödül Töreni
gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi tarafından
bu yıl 13.’sü düzenlenen
Turuncu Bayrak Ödül
Töreni’nde, 113 işletmeye
Turuncu Bayrak verildi.
İşletmeler Turuncu
Bayraklarını Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve protokol
üyelerinden aldı.

Zencefil Cafe ve Restoran’da gerçekleştirilen
Turuncu Bayrak Ödül Töreninde, denetim
kriterlerini başarıyla yerine getiren işletmeler ve bu işletmelerde çalışan Turuncu Kep
almayı hak eden aşçılar yer aldı. İşletmeciler ödüllerini Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan
Yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları,
siyasi parti temsilcileri ve Alanya protokolünden aldı.

Sadece hijyenik işletmeler Turuncu
Bayrak alabiliyor
Başvuru esasına dayanan ‘’Turuncu Bayrak
Hijyenik İşletme’’ için çok sayıda işletme
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü Gıda Mühendisleri tarafından
denetime tabi tutuldu. Teknik incelemenin
sonucunda; tüm hijyenik kriterleri yüzde
100 tamamladığı tespit edilen ve bu hijyenik
şartların sürekliliğini sağlayabilecek kanaati

oluşturan restoran, pastane, ekmek fırını,
kasap, pasta ve dondurma imalathanesi,
yemek fabrikası, okul kantini, okul öncesi eğitim kurumu, yufka imalathanesi ve
kuaförlük hizmeti veren işletmeler Turuncu
Bayrak almaya hak kazandı.

Başkan Yücel, Turuncu Bayraklı
işletmelere teşekkür etti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Geçen yıl 97 adet olan Turuncu Bayraklı
İşletme sayısının 2016 yılında 15 işletme ile
artış göstermesi, büyüyen Alanya’da ortak
hijyen bilincinin geliştiğini ve ilçe genelinde
yayıldığını göstermesi açısından güzel bir
gelişmedir. Hijyen sembolü olan Turuncu
Bayrak Ödülü’nü alabilmek için sadece ekipman ve uygun altyapıya sahip olmak yeterli
değil; aynı zamanda bilinçli personele de
sahip olmak gerekiyor. Gıda güvenliği ve iyi
hijyen uygulamaları doğrultusunda çalışan
Turuncu Bayraklı işletmelere bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Alanya, Gökbel’deki
“Demokrasi Yürüyüşü”nde
tek yürek oldu
12. Geleneksel Gökbel
Yaylası Yağlı Pehlivan
Güreş Festivali, 30 Temmuz
akşamı düzenlenen
“Demokrasi Yürüyüşü” ile
başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in davetiyle binlerce
vatandaş Toroslar’ın zirvesi Gökbel
Yaylası’nda bir araya geldi. Meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen
vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimine tepkilerini “Şehitler Ölmez,
Vatan Bölünmez” sloganlarıyla dile
getirdi. 7’den 70’e her kesimden
insanın katıldığı “Demokrasi Yürüyüşü”, Alanya Belediyesi Mehter
Takımı eşliğinde Gökbel Konser
Alanı’na yürüdü. Protokol üyelerinin
de yoğun ilgi gösterdiği yürüyü-

şe, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Günal, MHP MYK Üyesi ve
Antalya Milletvekili Ahmet Selim
Yurdakul, CHP Antalya Milletvekili
Osman Çetin Budak, CHP Antalya
Milletvekili Niyazi Nefi Kara, MHP
eski Antalya Milletvekili Hüseyin
Yıldız, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, CHP
İlçe Başkanı Ali Tekavüt, Alanya
Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan
Akbaba, STK ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları
ve vatandaşlar katıldı.
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Gökbel’in Başpehlivanları
Başpehlivan Yeşil Yeşil

12. Geleneksel Alanya
Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreşleri’nin
galibi Mehmet Yeşil Yeşil
oldu. Rakibi Ekrem Yavuz’u
uzatmalı puanlamalı
bölümde yenen Yeşil
Yeşil, Gökbel Güreşleri’nin
başpehlivanı unvanını aldı.

12. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreşleri’nin galibi Mehmet Yeşil
Yeşil uzatmalı puanlamalı bölümünde
rakibi Ekrem Yavuz’u yenerek başpehlivan
oldu. Ekrem Yavuz ikinci, İsmail Koç ve
Mustafa Batu üçüncü oldular. Dereceye
girenlere kupa ve madalyalarını Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz ve güreş
organizatörü Mehmet Boz birlikte verdiler.

14 branşta 300 güreşçi katıldı
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi
düzenlenen Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri,

minikler branşı güreşleriyle başladı. Güreşe 14 branşta 36’i başpehlivan olmak üzere
toplam 300 güreşçi katıldı.
14 branşta gerçekleştirilen güreşlerde
sporcular birbirinden heyecanlı müsabakalar gerçekleştirdi. Minikler 1 kategorisinde
6, Minik 2 kategorisinde 4, Teşvik 1 kategorisinde 11, teşvik 2 kategorisinde 7, Tozkoparan kategorisinde 18, ayak kategorisinde
21, deste küçük boy kategorisinde 27, deste-orta boy kategorisinde 13, deste-büyük
boy kategorinde 5, küçük orta küçük boy
kategorisinde 33, küçük orta büyük boy
kategorisinde 31, büyük orta kategorisinde
30, başaltı boyu kategorisinde 38 ve baş
kategorisinde 36 güreşçi mücadele etti.
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Gökbel Ağası 4. kez
Kasımoğlu Kerim Yılmaz

 Yücel: “Alanya halkı birlik ve
beraberliğini gösterdi.”

Son 3 yılın Gökbel Ağası olan Kasımoğlu
Kerim Yılmaz, 12. Gökbel Yağlı Pehlivan
Güreşleri ağalık ihalesinde en yüksek fiyatı
vererek üst üste dördüncü kez Gökbel
Ağası oldu. 170 bin TL ile dördüncü kez
ağalık ihalesini alan Kasımoğlu Kerim
Yılmaz altın kemeri almaya hak kazandı.

Bu yılki güreşlerin halkın geniş katılımı
ile bir demokrasi ve özgürlük şöleni gibi
geçtiğini ifade eden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Torosların
zirvesinde yoğun bir katılımla halkımız
birlik ve beraberlik mesajı verdi”
dedi. Güreşlerde emek sarf eden ve

katkı sağlayan herkese teşekkür eden
Başkan Yücel, “Bu yıl 35 başpehlivan
ve 300 güreşçi Gökbel’de yine kol
bağladılar. Tüm Alanya halkını burada
görmekten ve ata sporumuza sahip
çıkmalarından dolayı tebrik ediyorum.
Gelecek yıl daha huzurlu ve daha mutlu
bir ortamda güreşlerimizi yapmayı
diliyorum” dedi.
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Gökbel’de Sibel Can coşkusu
Alanya Belediyesi’nin
30-31 Temmuz tarihlerinde
düzenlediği, 12. Geleneksel
Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreşleri’nin
açılış gününde sahneye
çıkan Sibel Can izleyenlere
unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Geleneksel
Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri,
30 Temmuz’da Demokrasi Yürüyüşü ile
başladı. Demokrasi Yürüyüşü sonrasında
konser alanına gelen protokol ve davetliler, önce şehitler için saygı duruşunda
bulunarak İstiklal Marşı’nı, ardından da
10. Yıl Marşı’nı okudu.

Yücel: “Gökbel güreşleri halkımızın
birlik ve beraberliğinin göstergesidir”
Folklor gösterilerinden sonra açılış
konuşmasını yapmak için sahneye çıkan

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Güreşleri’nin geldiği
noktadan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Başkan Yücel; “Kestel Belediye Başkanlığımın ilk yılından başlayan Gökbel
Güreşlerimizin 12. yılında da ilk yılki
heyecan ve duygular içindeyim. Gökbel
Güreşleri’nin geldiği nokta gerçekten bizleri gururlandırıyor. Kırkpınar’dan sonra
sayılı güreş organizasyonları arasına adını yazdıran Gökbel Güreşleri, on binlerce
insanın birlik ve beraberliğinin, tek vücut
olduğunun göstergesidir” dedi.
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“Bu zor günleri birbirimize
kenetlenerek aşacağız”
“Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç
duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz”
şeklinde sözlerini sürdüren Başkan Yücel,
Türk Milleti’nin bu zor günleri birbirine
kenetlenerek aşacağını söyledi. Başkan
Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa,
şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir
güç ve kuvvet asla bizi yenemez” diyen
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
yolunda, milli ve manevi kültürümüzü
yaşatarak, birbirimize kenetlenerek bu
zor günlerin üstesinden geleceğiz.”

“Sonsuza dek bayrağımız
dalgalanacak, ezanlarımız
susmayacak”
Başkan Yücel, “Türk milleti, kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını hür ve bağımsız
şekilde sürdürecektir. Bu vatan, dünya
var oldukça bütünlüğünü koruyacak. Bu
bayrak, kanımızın son damlasına kadar
göklerde dalgalanacak. Ezanımız semalarımızda sonsuza kadar yankılanacaktır”
dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Günal, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, CHP Antalya Milletvekili Osman Çetin Budak, CHP
Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın

yaptığı protokol konuşmalarının ardından
sevilen sanatçı Sibel Can sahne aldı.

Sibel Can “Memleketim” şarkıyla
konuklara duygusal anlar yaşattı
Yoğun katılımın olduğu konsere Sibel
Can ‘Memleketim’ adlı parçayla başladı.
Konser sırasında sahneden inen ünlü
sanatçı Sibel Can, protokol ve vatandaşlarla sohbet etti. Parçalarının bir çoğunu
hayranlarıyla birlikte seslendiren Can, bir
ara Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz’ın
altın kemerini alıp boynuna taktı. Konser
sonunda Başkan Yücel, Can’a hediyeler
vererek teşekkür etti. İşadamı Nurettin
Yiğit tarafından da Sibel Can’a bir koç hediye edildi. Geç saatlere kadar süren konser havai fişek gösterileri ile son buldu.
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Turizm ve Sanat Festivali’ne
Alanya’nın yerel mimarisi ve
mutfak kültürü damga vurdu
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Korteje yörük göçü öncülük etti

Her yıl Alanya’ya özgü
bir temanın ön plana
çıkartılarak tanıtıldığı ve
28-30 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirilen
Alanya Uluslararası Turizm
ve Sanat Festivali’ne bu yılın
temasını oluşturan Alanya
yerel mimarisi ve mutfak
kültürü damga vurdu.

Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla üç
yıldır Yörük göçüyle başlayan festival kortejinde, bu yıl da gelenek bozulmadı. Yörük
kervanının öncülük ettiği “16. Uluslararası
Alanya Turizm ve Sanat Festivali” kortejine,
Alanya Belediyesi Mehter Takımı, protokol,
vatandaşlar, kardeş şehir grupları, turistler,
animasyon ve gösteri grupları da katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan kortejde,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcıları Mehmet Günal ve Mevlüt Karakaya, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim
Aydın, Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven,
protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaşlar
birlikte yürüdü.

Alanya halkı büyük coşkuya ortak oldu
Atatürk Anıtı önünden dualarla başlayan
yörük göçü ve kortej yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yol boyunca renkli
görüntülere sahne olan büyük yürüyüş,
Rıhtım Şelale Meydanı’nda, Antalya Devlet
Opera ve Balesi Solistleri ve Orkestrası’nın
verdiği muhteşem konserle noktalandı.

Yücel: “3 gün dolu dolu bir festival oldu”
16. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat
Festivali’ni değerlendiren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Festivalimiz,

kardeş şehirlerimizden gelen konuklarımızın
katılımıyla, Alanya’nın dışa açılan penceresi
ve dünya kültürlerinin buluşma adresidir.
Bölgenin en büyük kültür-sanat festivali
olan Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, birbirinden ünlü sanatçılarımız Demet
Akalın, Şebnem Ferah, Serdar Ortaç, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının
konserleri, halk dansları, fotoğraf sergileri,
kültür sanat stantları, yemek yarışmaları,
sergiler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle
dolu dolu bir festival oldu. Play-Off final
müsabakasında rakibini yenerek Süper Lig’e
çıkarak bize çifte festival yaşatan Alanyasporumuzu bir kez daha tebrik ediyorum.
Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum örgütlerine, Belediye personelimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür
ediyorum” dedi

“Alanya’nın yerel mimarisi ve mutfak
kültürü”nü tanıttık
Her yıl Alanya’ya özgü bir temanın ön plana
çıkartılarak tanıtıldığı festivalin bu yıl ki ana
temasının “Alanya’nın yerel mimarisi ve
mutfak kültürü” olduğunu hatırlatan Başkan Yücel, “Festivallerimiz aracılığıyla yerel
kültürümüzü yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de
her yıl yöremize özgü bir ya da iki değeri
ön plana çıkararak tanıtıyoruz” vurgusunu
yaptı.
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Alanyanın yöresel zenginlikleri
festival stantlarında
beğeniye sunuldu

“Alanya’nın yerel mimarisi
ve mutfak kültürü” nün
işlendiği 16. Alanya Uluslararası
Turizm ve Sanat Festivali
vatandaşlardan beğeni topladı.

Alanya’nın yöresel zenginlikleri bir birinden
cazibeli stantlarda ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu. Yemek stantları, ipek kozasından
sergiler, muz lifi ürünleri, Alanya siyah beyaz
fotoğraf sergisi, ödül alan tarihi Alanya evleri
sergisi ile el sanatları stantlarını gezen vatandaşlar ve turistler festivale tam not verdi.

Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde
rıhtım bölgesindeki stantları gezen Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e, vatandaşlar
büyük ilgi gösterdi. Stantları tek tek ziyaret
ederek vatandaşların görüşünü alan Başkan
Yücel’e, festival alanını gezen ziyaretçiler,
festivali çok beğendiklerini söyledi.
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Görkemli Yörük Göçü
canlandırıldı
“Yörük göçü” renkli görüntülere
sahne oldu

katılan yerli ve yabancı misafirlerin ilgi
odağı oldu.

Mehter takımı eşliğinde korteje öncülük
eden Yörük Kervanı vatandaşları kısa da
olsa geçmişe yolculuğa çıkardı. Neredeyse bire bir aslına uygun olarak hazırlanan
kervanda, yük taşıyan eşekler, at sırtında
gelin, kervanın olmazsa olmazı develer,
yörük çadırı, geleneksel kıyafetli yörükler,
kullanılan ev eşyaları, tahta çocuk beşikleri, genç kızların çeyiz sandığı ve daha
birçok eski dönemlere ait eşya, korteje

Kervana yörük beyi önderlik etti
Türk –İslam geleneklerine uygun olarak
hayır ve bereket dualarıyla başlayan festival kortejinde yeralan yöresel kıyafetli
yörükler ilgi odağı oldu. Kervanın önünde
yer alan yörük beyi ve korumaları kervana önderlik etti. Yöresel kıyafetli yörük
hanımları ve beyleri kortej boyunca yörük
kültürüne ait tüm değerleri canlandırdı.
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Sanat Festivali kapsamında,
www.alanya.bel.tr sayfası
üzerinden “Geçmişten Geleceğe
Selfie Yarışması” düzenleyerek
tarihi mekânları tanıttı.

“Geçmişten Geleceğe
Selfie” ile tarihi
mekânlar tanıtıldı
16. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali kapsamında Alanya’nın tarihi
evlerinin tanıtılması için düzenlenen
Geçmişten Geleceğe Selfie Yarışması’na
82 selfie fotoğrafı katıldı. Alanya Belediyesi’nin restore ederek hizmete açtığı
Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent
Belleği, Alanya Kalesi Alan Başkanlığı,
Kültür Evi ve Herbaryum, Hasanağalar
Konağı, Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi
ile Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi Kayhanlar Evi’nin yer aldığı
6 geleneksel Alanya evi çekim mekânı
olarak belirlendi.

İlk selfie Başkan Yücel’den
Gençlerle Hasanağalar Konağı’nın selfisini çekerek yarışmayı başlatan Başkan

Yücel, “Alanya’da yaşayan halkımıza,
yabancı dostlarımıza, ziyaretçilerimize
Alanya’yı tanıtmayı amaçlıyoruz. Herkesi
tarihi Alanya evleriyle selfie çekmeye,
Alanya’nın tanıtımına katkı yapmaya her
zaman davet ediyorum” dedi.

46 fotoğrafın değerlendirmeye alındığı
yarışmada en iyi selfie’yi çeken Levent
Yılmaz, Aslı Şahiner ve Serdar Çelik yarışmayı kazandı. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in çektiği kuralarla
belirlenen şanslı selfieciler, 28-30 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenen 16. Alanya
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sahne alan Demet Akalın, Şebnem
Ferah ve Serdar Ortaç’la fotoğraf çektirdi. Yarışmayı kazananlara Başkan Yücel
tarafından da çeşitli hediyeler verildi.
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En Lezzetli Alanya
Yemeğini Yapmak İçin
Yarıştılar
Alanya Belediyesi tarafından
düzenlenen 16. Alanya
Uluslararası Turizm ve
Sanat Festivali kapsamında
“Yöresel Mutfak Mirası
Yemek Yarışması” yapıldı.
Yarışmada ev hanımları en
lezzetli Alanya yemeğini
yapmak için yarıştı.

Bu yılki teması “Alanya’nın Yerel Mimarisi ve Mutfak Kültürü” olarak belirlenen
“16. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali” kapsamında Yöresel Mutfak
Mirası Yemek Yarışması da yapıldı. Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Yöresel
Mutfak Mirası Yemek Yarışması’na ana
yemek kategorisinden 15, yöresel tatlı
kategorisinden ise 12 çeşit tatlı değerlendirmeye sunuldu. Geçmişten günümüze Alanya mutfağının lezzetlerinin
korunması ve tanıtılması adına düzenlenen yarışmanın sunuculuğunu TV

programcısı Elif Korkmazel yaptı.

Laba Dolması ve Kabak Tatlısı 1.
seçildi
Ana yemek kategorisinde Laba Dolması’yla Fatma Karagöz, tatlı kategorisinde
ise Kabak Tatlısı ile Elif Yaman 1. seçildi.
Bumbar Dolması ile Tuğba Sulupınar 2.,
Kabak Çiçeği Dolması ile Feyza Çevik 3.
olurken, tatlıda Öksüz Helvası ile Fatma
Karagöz 2., yine Öksüz Helvası ile Tuğba
Sulupınar 3. oldu.

66

KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM

16. Uluslararası Turizm
ve Sanat Festivali
Demet Akalın, Şebnem
Ferah ve Serdar Ortaç
konserleriyle taçlandı
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Alanya Belediyesi’nin bu
yıl 16.sını organize ettiği
Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nin ilk gününde
sahne alan pop müziğin
kraliçesi Demet Akalın,
şarkılarıyla Alanya’yı salladı.

Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayan festival etkinlikleri kapsamında ilk gün
sahneye çıkan Demet Akalın şarkılarıyla
izleyenleri adeta büyüledi. Pop müziğin
kraliçesi Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına 2 saat boyunca unutmaz anlar yaşattı.

Su kabağından tuval hediye etti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 16. Alanya Uluslararası Turizm ve
Sanat Festivali’nin ilk gününde sahne alan
Demet Akalın’a teşekkür plaketi, eşinin ve
kızı Hira’nın yüzlerinin işlendiği su kabağı, muz lifinden tablo ve 82 sırt numaralı
Alanyaspor forması hediye etti.

Akalın ve eşinden
Alanyaspor’a destek
Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Play-Off
final müsabakasında rakibini mağlup
ederek Süper Lig’e çıkan Alanyaspor’a
destek verdi. Sahne arasında kendisine
hediye edilen Alanyaspor formasını giyen
Okan Kurt sahneye çıkarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte
kameralara poz verdi.
Alanya Belediye binası arkasına kurulan
konser alanında sahneye çıkan Şebnem
Ferah, yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserine, sevilen şarkısı “Ya Hep Ya Hiç” ile
başladı. Şebnem Ferah, en sevilen şarkı-
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Demet Akalın ve eşi
Okan Kurt, Play-Off final
müsabakasında rakibini
mağlup ederek Süper
Lig’e çıkan Alanyaspor’a
destek verdi.

larını hayranları için seslendirdi. Yaklaşık
2 saat sahnede kalan Ferah’ın şarkılarına
sevenleri büyük bir coşkuyla eşlik etti.
16. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nde sahne alan Şebnem Ferah’a,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel teşekkür plaketi ile üzerinde Ferah’ın resmi bulunan su kabağı hediye etti.
Şebnem Ferah, üzerinde ismi yazılı olan
ve kendisine hediye edilen 82 sırt numaralı Alanyaspor formasını alarak Turuncu
Yeşillilerin şampiyonluğunu kutladı.
28 Mayıs Cumartesi başlayan ve 3 gün
devam eden festival, ünlü popçu Serdar
Ortaç’ın yüksek performansıyla sona erdi.

Şarkılarıyla Alanyalılara unutulmaz bir
gece yaşatan Ortaç’a dansçı kızlar eşlik
etti. “Karabiberim” şarkısıyla konsere
başlayan Serdar Ortaç, kendi parçalarının
dışında seslendirdiği Türk halk müziği parçaları ile konser alanını dolduran binlerce
vatandaşa unutulmaz bir festival gecesi
yaşattı. Festivalin son gecesinde kapanış
konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
”Alanya’da yaşamak bir ayrıcalıktır. Alanya
halkına hizmet etmek ise daha büyük bir
ayrıcalıktır. Festivalde emeği geçen tüm
kamu kurum ve kuruluşlarına, sponsorlara,
sanatçılara ve vatandaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

“ 20 Yıllık sanat hayatımda ilk defa bu
kadar bir kalabalığa seslendim”
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ise,”20 yıllık
sanat hayatımda ilk defa bu kadar büyük
bir kalabalığı bana siz topladınız. Alanya gerçekten güzel bir şehir. Alanya’da
yaşamanın değerini bilin ve keyfini çıkarın.
Alanyalılarla olmaktan son derece mutlu
oldum. Teşekkür ediyorum ”dedi.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Serdar Ortaç’a Alanya muzu, avokado ve
üzerinde eşi Chloe’nin resminin bulunduğu su kabağı hediye ederek, unutulmaz
gece için teşekkür etti.
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Alanya Belediyesi
Trakai Festivali‘ne damga vurdu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve beraberindeki heyetin “Alanya Tanıtım Günleri”
kapsamında, Litvanya‘da gerçekleştirdiği faaliyetler yoğun ilgi gördü.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 3-5 Haziran tarihleri arasında
Litvanya‘da, katıldığı toplantılar ve
kurulan stantlarla Türkiye ve Alanya’nın
tanıtımını yaptı. Litvanya’nın Trakai
şehrinde gerçekleşen ve 3 gün süren
Yaz Festivali‘ne katılan Alanya Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle festivale
damga vurdu. Ebru, Yalos, İpek Kozası,
Kabak işlemeciliği stantlarının yanı
sıra misafirlere sunulan yöresel tatlar
festivalin ilgi odağı oldu.

Festival kortejini Türk Bayrakları
süsledi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve meclis üyeleri, Litvanya Parlamentosu Meclis Başkan Vekili Jaroslav
Narkevic, Trakai Belediye Başkanı Edita
Rudelienê, Gürcistan, Polonya ve Ukrayna delegasyonlarıyla beraber Trakai
Yaz Festivali kortejine katıldı. Başkan
Yücel ve meclis üyeleri, Türk Bayrakları eşliğinde festivalin gerçekleşeceği
alana kadar yürüdüler.

Rudelienê: “Alanya Belediyesi
festivalimize renk kattı“
Litvanya’nın Trakai şehrinde düzenlenen Yaz Festivali’nin açılış konuşmasını
yapan kardeş şehir Trakai Belediye
Başkanı Edita Rudelienê; “Alanya
Belediyesi festivalimize gelerek bizleri
onurlandırdı. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz festivale Alanya heyeti gerçekten
büyük bir renk kattı. Yapılan bütün
faaliyetler için Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür
ederim” dedi.

Yücel: “Sizleri dünya‘nın en güzel
şehri Alanya‘ya davet ediyorum“
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Trakai Yaz Festivali’nin açılış konuşmalarında kürsüye gelerek
Litvanyalıları tatil için Alanya‘ya davet
etti. Yücel; “Öncelikle Türkiye ve Alanya kültürünü Litvanya’da ve Trakai’de
sergilememize imkân sağlayarak bizi
buraya davet eden Trakai Belediye
Başkanı Edita Rudelienê ve ilgisini gel-

diğimiz günden beri üzerimizden eksik
etmeyen Büyükelçimiz Aydan Yamancan‘a teşekkür ediyorum. Alanyamız
çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir
şehirdir. Kültürümüzü, geleneklerimizi
ve bütün güzelliklerimizi görmek için
de sizleri Türkiye’nin en güzel şehri
Alanya’ya davet ediyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Gençlik Halk Dansları Topluluğu festival alanına kurulan
platformda Türkiye’nin yöresel oyunlarını oynadılar. Halk oyunları ekibinin
ardından sahneye çıkan Semazen Sanatçıları ise performanslarını sergiledi.

Alanya stantları büyük ilgi gördü
Alanya Belediyesi’nin Trakai Yaz Festivali’nde açtığı stantlar ilgi odağı oldu.
Ebru, Yalos, İpek Dokuma, Su Kabağı
İşlemesinin tanıtıldığı stantların yanında misafirlere yöresel lezzetler de
ikram edildi. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, stantlara gelen
vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ebru
standında lale figürü resmeden Başkan
Yücel, ardından yemek standına geçerek ziyaretçilere gözleme, limonata,
baklava, Türk Lokumu ve helva ikram
etti.

Gala Türk mutfağıyla yapıldı
Litvanya‘da çeşitli etkinliklerle “Alanya
Tanıtım Günleri“ düzenleyen Alanya
Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Gala
Yemeği organize etti.
Gala yemeğinde Türk mutfağından lezzetler misafirlere ikram edildi. Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Litvanya’daki faaliyetlerine gösterilen
ilgiye teşekkür ederek; “3 gün boyunca
Trakai Kalesi’nde, Litvanya Parlamentosu’nda ve Trakai Meydanlarında
Alanya Belediyesi olarak düzenlediğimiz sergiler ve stantlarımızdaki tanıtım
çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok
teşekkür ederim” dedi. Gala Yemeği,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik Halk
Dansları Topluluğu ekibinin misafirlere
sunduğu gösteriyle sona erdi.
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“Geçmişten Geleceğe Alanya
İpekleri” Litvanları büyüledi

Tarihi Trakai Kalesi’nde
açılan “Geçmişten Geleceğe
Alanya İpekleri Sergisi”
Litvanları büyüledi. “Alanya
ve Türkiye’nin Güzellikleri
Fotoğraf Sergisi ile Sema
gösterisini izleyen Litvanlar,
hayranlıklarını gizleyemedi.

Yamancan:“Alanya bu
organizasyondan büyük bir verim
alacak”

ipek işçiliği ve muazzam fotoğraflarıyla kendisini Litvanyalılara sundu. Bu aramızdaki
ilişkileri daha da güçlendirecektir.”

Alanya Belediyesi’nin Trakai Kalesi’nde düzenlediği sergi açılışına katılan Litvanya’nın
Türkiye Büyükelçisi Aydan Yamancan şunları kaydetti: “Litvanyalılar Türkiye ile ilgili
burada yapılan etkinlikleri beğeni ile izledi.
Alanya Belediyesi’nin, 10 yıldır kardeşi Trakai’de gerçekleştirdiği bu tanıtım organizasyonundan, Alanya’nın büyük bir verim elde
edeceğini düşünüyorum. Alanya burada

Başkan Yücel dokuma tezgâhı hediye
etti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
kardeş şehir Trakai’ye dokuma tezgahı
hediye etti. Alanya Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Trakai’ye
getirilen dokuma tezgâhı, Trakai Turizm Bilgi Merkezi’ne kurularak Litvanyalılara teslim
edildi.
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Alanya Belediyesi Litvanya
Parlamentosu’nda sergi açtı
3-5 Haziran tarihleri arasında Litvanya’nın
Traki şehrinde düzenlenen Alanya Tanıtım
Günleri’ne katılan Alanya Belediyesi, Litvanya Parlamento Binası’nda fotoğraf ve
Alanya İpekleri Sergisi açarak Litvan Parlamenterlere Alanya’yı tanıttı.

Trakai’de çeşitli etkinlikler yaparak Türk
kültürünü tanıttık. Geçen sene Türkiye’yi
120 bin Litvan turist ziyaret etti. Bunlardan
büyük çoğunluğu ise bizim bölgemiz Alanya’ya geldi” dedi.

RUDELIENE: “Alanya ile kardeş
olduğumuz için gururluyuz”

Parlamento Binası’nda gerçekleşen sergiye, Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi Aydan
Yamancan, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Litvanya Parlamentosu Meclis Başkan Vekili Jaroslav Narkevic, Trakai
Belediye Başkanı Edita Rudelienê, Litvanya
Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu
Başkanı Bronius Bradauskas, Alanya Belediyesi Meclis Üyesileri Melike Nazifoğlu, Mustafa Keşoğlu ve Nefise Develioğlu katıldı.

Trakai Belediye Başkanı Edita Rudelienê,
Alanya ve Türk kültürünü tanımaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi; “Alanya Belediyesi ile 10 yıldır kardeş
şehiriz. Sık sık karşılıklı etkileşim halindeyiz.
Alanya ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de sürekli
iletişim halinde olacağız.”

Yücel: “120 bin Litvan turistin çoğu
Alanya’ya geldi”

Semazenler parlamento binasında
gösteri yaptı

Litvanya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Litvan vatandaşları ile uyum içinde olduklarını söyleyen Alanya Belediye
Başkan Adem Murat Yücel, “Trakai Belediye
Başkanı’nın daveti ile geldiğimiz Litvanya‘da
gerek Litvanya parlamentosunda gerekse

Alanya Belediyesi’nin Türk kültürünü
tanıtmak amacıyla Litvanya’ya götürdüğü
Semazen Gurubu, Litvanya Parlamentosu’nda sema gösterisi yaptı. Sergi açılışında
bulunanlar tarafından dikkatle izlenen Sema
gösterisi, büyük ilgi gördü.
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98 mahalle okulunda
çocukları tiyatro
ile buluşturan proje
ayakta alkışlandı
Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından iki yıldır devam eden
Orda Bir köy Var Uzakta projesi tamamlandı. Orda Bir köy Var Uzakta
projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ayağına kadar
giderek tiyatro ile tanışmalarını sağlayan Alanya Belediyesi, Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kırsalda 98 mahalle okulunda çocuklar
için tiyatro sahneledi.
2 yılda 98 okulda
çocuk tiyatrosu oynandı
2 yıldır devam eden Orda Bir köy Var Uzakta Projesi’nin projesinin birinci yılında 58
mahalle okuluna ulaşan Belediye Tiyatrosu
Çocuk Bölümü sorumlusu yazar-yönetmen
Nilbanu Engindeniz, “Sarı Gökyüzü Sirki”
drama çalışması ile öğrencileri hem bilgilendirdi hem eğlendirdi. Projenin ikinci bölümünde ise Erhan Özçelik’in yazdığı Nilbanu
Engindeniz’in yönettiği “Kedi ile Palyaço”
adlı oyunla 38 mahalle okuluna ulaşıldı.

Çocukları tiyatro ile buluşturan projenin
belgeseli ayakta alkışlandı
İki yıl süren bu proje Erkan Güneş tarafından filme alındı. 25 dakika süren film,
Alanya Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün
kırsal mahalle okullarında yaptığı tiyatro
gösterilerini anlatıyor. Tiyatro Müdürlüğü’nde yapılan film gösterimine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli

Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Belediye Başkan
Yardımcıları, birim amirleri, Tiyatro Sanatçısı
Nilbanu Engindeniz ve öğrenciler katıldı.
Filmi çok beğenen ve emeği geçenleri
kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, ‘’Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile
birlikte yaptığımız bir proje idi. Bu projenin
hedefine ulaşması bizleri son derece mutlu
etti. Alanya Belediyesi olarak artık okul, kreş
ve yurtlar yapıyoruz. Alanya’mızda bulunan
tüm okullarımızın fiziki ve eğitim şartlarını
iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz
ve yapmaya devam edeceğiz. Merkezdeki
okullara hangi hizmet yapılıyorsa mahalle
okullarına da aynı hizmeti yapılıyor. Bizim
ümidimiz ve geleceğimiz olan çocuklara ışık
ve önder olmak istiyoruz. Bu projede emeği
bulunan başta Milli Eğitim Müdürümüze, Tiyatro Müdürlüğümüze ve Nilbanu Engindeniz’e çok teşekkür ediyorum’’ dedi Konuşmaların ardından projeye katkı sağlayanlara
teşekkür plaketleri verildi.
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Belediye tiyatrosu,
2015-2016 sezonunda
19 bin seyirciyle buluştu
19 bin seyirci
2015-2016 sezonunda 19 bin seyirci ile buluşan Belediye Tiyatrosu, “Bu Ne Vasiyet”,
“Suskunlar Kapısı” ve “Orhan Veli’yle Git
Gidebildiğin Yere” isimli yetişkin oyunlarının yanı sıra “Orada Bir Köy Var Uzakta”
projesinde, 34 köy okulu için “Kedi ile
Palyaço” ve merkezde gösterime sunmak
için “Şarkıyla Sallanan Salıncak” adlı çocuk
oyunlarını sahneye koydu. “Çocuklardan
Çocuklara Tiyatro” projesi kapsamında ise
“Kılçık Mahallesi” ve “Uğur Böceği Benekli”
adlı oyunlar, minik tiyatro severler ve aileleri
için oynandı.

Orhan Veli’yle Git Gidebildiğin Yere
Alanya Belediye Tiyatrosu “Orhan Veli’yle
Git Gidebildiğin Yere” adlı yeni eseriyle 3
bin seyirciye ulaştı.
Türk Edebiyatı’ nın önemli şairlerinden
Orhan Veli’nin şiirlerinden yola çıkılarak
tasarlanan müzikal prodüksiyonun rejisini
Devlet Tiyatroları rejisörlerinden Murat Atak
yaptı. Belediye Tiyatrosu oyuncuları Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut ve Birke
Muratal’ın sergilediği oyun, Orhan Veli’nin

şiirleri, yaşamından bazı kesitler ve bazı hatıralarını içeriyor. Eser, müzikle danslı şarkılı
bir sahne sunumuyla izleyicileri, Orhan Veli’
nin naif dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

“Suskunlar Kapısı”
4 temsil gerçekleştiren “Suskunlar Kapısı
(Bab’ı Hamûşan)”, Türk ve Dünya Edebiyat
Tarihi’nin en büyük isimlerinden Hz. Mevlana’nın ve Şems’in hayatından kesitler sunuyor. Alanya Belediye Tiyatrosu’nun sahneye
koyduğu oyun, seyirciden büyük alkış aldı.

Çetinel: “Alanya’nın ile yakışır bir
tiyatrosu var”
Suskunlar Kapısı’nın Yönetmeni Tomris
Çetinel, Alanya tiyatrosuna hayran kaldığını
belirtti. Çetinel, “Türkiye’de pek çok ilde
amatör tiyatrolar vardır ama profesyonel
tiyatronun olduğu il sayısı bile çok azdır.
İl büyüklüğündeki Alanya ilçe olarak kabul
edilse de bir ile yakışır tiyatrosu var. Repertuvarı çok zengin. Oyuncular, son 2 yılda
hem Türk hem de dünya edebiyatından
oldukça değerli eserleri seyircisiyle buluşturdu” dedi.
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Ramazan
etkinlikleri
vatandaşları
meydana bağladı
11 Ayın Sultanı Ramazan, Alanya Belediyesi’nin kurduğu
Ramazan Meydanı’nda düzenlenen kültür ve sanat
etkinlikleriyle renklendi. İskele meydanındaki etkinlikler
çocuk, genç, yetişkin her yaştaki insanı bir ay boyunca
meydana bağladı.
Vatandaşlara, iftar sonrası
Ramazan keyfi
İskele liman bölgesinde kurulan
meydanda Ramazan kültürünü içeren pek çok etkinlik, bir ay boyunca
vatandaşlarla buluştu. Eski Ramazanlardan esinlenerek hazırlanan
Ramazan Meydanı’nda her akşam
saat 21.30’da bir birinden farklı
bir etkinlik sergilendi. Hayali Yasin
Işık’ın Meddah Gösterisi ve Karagöz
Gölge Oyunu, Kerem Eser Paytak
Show, Onur Onuroğlu ve Ekibinin
TSM dinletisi, Gönüller Topluluğu
Orta Oyunu Muz Tabaaaa, genç-yetişkin herkesi Ramazan Meydanı’na
bağladı. İkram Çeşmesi’nden akan
buz gibi Osmanlı ve Alanya Şerbetleri vatandaşları serinletti.

İlk programı mehter takımı yaptı
Alanya Belediyesi’nin kurduğu
Ramazan Meydanı’nda bir ay süren
etkinlikler yine Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın marşları ile
başladı. Vatandaşların iftar sonrası
çocuklarıyla Ramazan’ın ruhunu
yaşama imkânı bulduğu meydan her
gün farklı bir etkinliğe sahne oldu.
Belediye tarafında meydanı ziyaret
eden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti

ikram edildi. Geleneksel el sanatları
ve Ramazan lezzetleri stantlarını gezen vatandaşlar, çay, kahve,
şerbet, Fıstıklı Alanya Limonatası,
Osmanlı Şerbeti, Osmanlı Macunu,
dondurma, tatlı çeşitleri, pamuk
şeker, kavrulmuş fıstık ve patlamış
mısırla etkinlikleri keyifle izledi.

Başkan Yücel, Ramazan
Meydanı’nda vatandaşlarla eski
Ramazanları yâd etti
Geleneksel hale gelen Ramazan
Meydanı etkinliklerini sık sık ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, vatandaşlarla
eski Ramazanları yad etti. Bir ay
boyunca mübarek Ramazan ayının
ruhuna uygun, gelenek ve kültümüze ait etkinliklerin düzenlendiğini
hatırlatan Yücel, “Nerede o eski
Ramazanlar diyen vatandaşlarımızla
zaman zaman meydanda bir araya
gelerek kültürel zenginliklerimizi
ve Ramazanın faziletlerini birlikte
yaşamaya çalıştık” dedi.
Başkan Yücel iftar sonrası ziyaret ettiği meydanda, Taksim Triao
Grubu Üyesi ve dünyaca ünlü kanun
sanatçısı Aytaç Doğan’ın parçalarına
vatandaşlarla birlikte eşlik etti.
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İkram Çeşmesi’nden
4 mevsim şerbet
Alanya Belediyesi, Türk kültüründe önemli
bir yere sahip ve büyük kabul gören
şerbetleri yaşatmak için bir İkram Çeşmesi kurdu. Çeşmeden 4 mevsim, başta
Osmanlı Şerbetleri, Yöresel Alanya Şerbeti ve Fıstıklı Alanya Limonatası olmak
üzere çeşitli ikramlar yapılıyor. Taşınabilir
özellikteki çeşmeyi etkinlik alanlarına
kuran Alanya Belediyesi, vatandaşlara
bir birinden güzel şerbetler dağıtıyor. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Hıdırellez Şenlikleri ve Ramazan Meydanı

programlarına katılan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlara
görevlilerle birlikte şerbet ikram etti.

Bir akşamda bin Şerbet ikram eden
çeşme büyük takdir topladı
Taşınır özellikte olduğu için çeşitli organizasyonlarda kullanılan Alanya Belediyesi’nin İkram Çeşmesi, vatandaşlardan
büyük beğeni topladı. İftar sonrası İskele
Lifos’ta düzenlenen Ramazan Meydanı’nı
ziyaret eden vatandaşlara, çeşmeden

bir akşamda bin bardak Osmanlı şerbeti
ikram edildi. Bir ay boyunca süren etkinliklerde her akşam bin vatandaş şerbetle
serinledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, Hıdırellez Şenlikleri gibi
etkinliklere katılan aileler ve çocuklara,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendi elleriyle Fıstıklı Alanya Limonatası ikram etti. Şerbetleri beğenen vatandaşlar özellikle yaz aylarında düzenlenen
organizasyonlar için, İkram Çeşmesi’nin
güzel bir uygulama olduğunu söylediler.
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Yücel Hıdırellez’de “Huzur” dedi

“Dileğinle Gel Alanya” sloganıyla geçen yıl
Alanya Belediyesi tarafından başlatılan ve vatandaşların takdirini toplayan Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 5 Mayıs’ta Belediye arkasındaki
Galip Dere Plajında ikinci kez düzenlendi.

Dilek Ağacı’na kilit asan Yücel’den tüm
dünya için huzur dileği

Alanya Belediyesi tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen
“Alanya Hıdırellez Şenlikleri”,
Türk geleneklerine göre
kutlandı. Denize dilek
taşı atan ve dilek ağacına
kilit asan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,
tüm dünya için “huzur”
diledi.

Hıdırellez’in Türk dünyasında, ilk çağlardan
günümüze kadar devam eden bir gelenek
olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm dünya için huzur
dileklerinde bulundu. Bir kağıda “huzur”
yazarak dilek ağacına kilitleyen Başkan
Yücel, huzurun insanlık için her şeyden daha
önemli olduğunu vurguladı.
Protokol üyeleri ile şenlik meydanını gezen
Alanya Belediye Başkanı Yücel, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi;
dileklerini sordu.

Yücel denize dilek taşı attı
Hıdırellez geleneklerine göre tertiplenen
şenlikte, Başkan Yücel, Alanya Kaymakamı
Hasan Tanrıseven’le birlikte denize dilek taşı
attı; çocuklarla Hıdırellez ateşinden atladı.
Yücel, deniz kenarına toplanan vatandaşların yaktığı dilek fenerlerini onlarla birlikte
uçurdu.
Şenlik meydanına toplanan vatandaşlar, masal kahramanı Rapunzel ve yöresel kıyafet
köşesinde fotoğraf çektirdikten sonra Hıdırellez’e özgü dileklerini diledi. Dilek Tahtası’na isteklerini yazan, en çok arzuladıkları
şeyleri küçük kağıtlara yazarak dilek ağacına asan çocuklar ve vatandaşlar, eğlenceyi
ise Alanya Belediyesi Mehter Takımı ve Onur
Grubu ile yaşadı. Onur Nalyapan ve orkestrası şenliğe katılan vatandaşları bir birinden
güzel Türk müzikleriyle eğlendirdi.
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Görme engelli çocuklar için
“Sesli Kitaplar” tanıtıldı

Alanya Belediyesi, görme
engelli çocuklar için 5 farklı
çocuk kitabını seslendirdi.
Sesli kitapların tanıtımında
konuşan Başkan Yücel,
“Görme engelli çocuklarımız
için hikâye kitaplarını
seslendirdik. Engelli
bireylerin önündeki tüm
engelleri kaldırmak için
çalışıyoruz” dedi.

Engelli bireylere yönelik birçok sosyal projeyi
hayata geçiren Alanya Belediyesi, görme engellilerle ilgili yeni bir projeye daha imza attı.
5 farklı çocuk kitabını tiyatral canlandırarak
seslendiren Alanya Belediyesi, hazırladığı
Sesli Kitap CD’lerini Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Başkan Yardımcıları, engelli
vatandaşlar, bazı okul öğrencileri ve basın
mensuplarının katıldığı kokteyle tanıttı.

Yücel: “Engelli bireylerin huzur ve
mutluluğu için çalışıyoruz”
Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak, “Herkes için Alanya”
ve “Engelsiz Kent Alanya” projelerimizle,
kentin tamamında engelli bireylerin gündelik hayatlarını hiçbir engelle karşılaşmadan
sürdürebilmesini sağlayacak standart ve
uygulamaları hayata geçiriyoruz. 3 Mayıs’ta
Belediye Meclisi’nden Engelsiz Kent Yönetmeliğini geçirdik. Alanya Belediyesi olarak

engelli bireylerimizin huzur ve mutlulukla
yaşayabileceği bir şehir olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Görmeyen çocuklarımızın gözü olmak
istedik”
“Sesli kitap projemizle görmeyen çocuklarımızın gözü olmak istedik” diyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şunları
kaydetti: “Görme engelli çocuklarımız için ilk
etapta Gülibik, Küçük Karabalık, Sarı Gökyüzü Sirki, Keloğlan Masalları, Görmezlerin
Kitap Okumasını Sağlayan Çocuk isimli 5
hikaye seslendirdik. Görmeyen çocuklarımızın da diğer çocuklar gibi hikâye okuyarak,
dinleyerek büyümelerini istiyoruz. Sesli Kitap
Projemize emek veren Alanya Belediye
Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Tiyatro
Oyuncusu Nilbanu Engindeniz ve herkese
teşekkür ediyorum. CD haline getirdiğimiz
sesli kitapları tüm engelli çocuklara ulaştırmayı hedefliyoruz.”
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Uğur Sağıroğlu / “Özgürlük”
Yarışma Birincisi

Gökhan Turunç / “Estetik”
Yarışma İkincisi

Arzu İbranoğlu / “Kule”
Yarışma Üçüncüsü

Gül Can Yılmaz
Alanya Temalı Festival Özel Ödülü

12. Alanya Ulusal Fotoğraf
Yarışması’nı “Özgürlük” kazandı
Fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda
bulunmak amacıyla, Alanya Belediyesi’nin
desteklediği ve ödüllerini verdiği 12. “Alanya Ulusal Fotoğraf Yarışması” 28-30 Mayıs
tarihleri arasındaki Uluslararası Alanya
Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye genelinden
862 kişi 3.178 fotoğrafla katıldı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
(TFSF) onayladığı 12. Alanya Ulusal Fo-

toğraf yarışmasını, İstanbul’dan “özgürlük”
isimli fotoğrafla katılan Uğur Sağıroğlu
kazandı. Sağıroğlu “Özgürlük” adını verdiği güvercin fotoğrafıyla, hem birinciliği
hem de 2000 TL’lik para ödülünü kazandı.
Trabzon’dan Gökhan Turunç “Estetik” adlı
fotoğrafıyla ikinci oldu ve 1500 TL’lik ödülü kazandı. Kocaeli’nden Arzu İbranoğlu
ise “Kule” isimli fotoğrafıyla üçüncü olarak
1000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Alanya

Temalı Festival Özel Ödülü’nü ve 750 TL’yi
kazanan ise Antalya’dan Gül Can Yılmaz
oldu.
Küratörlüğünü AFSAK’ın yaptığı 12. Alanya
Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı kazanan fotoğrafların yanısıra 19 şehirden 36 fotoğraf
sanatçısının eseri de 28-29-30 Mayıs 2016
tarihlerinde, 16. Alanya Turizm ve Sanat
Festivali şenlik alanında sergilendi.
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KÜLTÜR, SANAT ve EĞİTİM

El emeği göz nuru eserler
yılsonu sergisinde görücüye çıktı
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Alanya Belediyesi ve
Milli Eğitim Müdürlüğü
(Halk Eğitim Merkezi)
işbirliğiyle Alanya Belediyesi
Mahmutlar El Sanatları
Merkezi’nde açılan resim,
takı ve el nakısı kurslarının
yılsonu sergisi açıldı. Ev
hanımlarının yaptığı el emeği
göz nuru eserler sergiyi
gezenlerden takdir topladı.

Resim, takı ve el nakışı kurslarına katılan
toplam 70 kursiyerin eserlerinden oluşan
sergiyi, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, Alanya
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Nimet Hacıkura ve kursiyerler birlikte açtı.
Kursiyerlerin hazırlandığı takı, resim ve el
nakışından oluşan sergiyi gezen katılımcılar, bir birinden güzel el emekleri karşında
hayranlıklarını gizleyemedi.

El Nakışları Ve İpek Kozası Sergisi
Kültür Merkezinde açıldı
Alanya Belediyesi Hanımeller Atölyesi’nde
düzenlenen El Nakışı ve İpek Kozası Kursları’na katılan kursiyerlerin yılsonu sergisi ise
Kültür Merkezi’nde açıldı.

32 kursiyerin koza ve 25 kursiyerin el nakışı
ürünleriyle katıldığı “El Nakışları ve İpek
Kozası El Ürünleri”nden oluşan serginin açılışı, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Başkan
Yardımcısı Ali Yenialp, Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Şevki Mat, Alanya Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ve
kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde
bulunan el sanatları atölyelerinin amacını
Alanya’nın geleneksel el sanatlarını araştırmak, tanıtmak, yaygınlaştırmak ve gelecek
kuşaklara aktarmak olarak vurgulayan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Nimet Hacıkura, “Bu kapsamda belediye
olarak farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak kurslar düzenlemekteyiz” dedi.
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Şampiyonlara
muhteşem kutlama
Kutlamalar kupayla birlikte şehir
turuyla başladı

Multigroup Alanyaspor’un
Adana Demirspor ile
Konya’da oynadığı final
maçının arkasından
Süper Lig’e yükselmesi ile
bütün Alanya, büyük bir
heyecan ve gurur yaşadı.
Şampiyonları havalimanında
karşılayan taraftarlar,
saatlerce şehir turu atarak
şampiyonlara muhteşem bir
coşku yaşattı.

Süper Lig’e çıkarak tarihinde bir ilki yaşayan ve yaşatan Alanyaspor’un şampiyonluk
kutlaması, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 16. Alanya Uluslararası Turizm ve
Sanat Festivali ile birleştirildi. Alanyaspor,
hemşerilerine çifte festival yaşattı.
Kutlama programı öncesinde şampiyonluk
turu gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Antalya Eski Valisi Muammer
Türker, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve taraftarlar, Alanyaspor futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi
Klas Otel önünde karşılayarak şampiyonluk
turuna katıldı. Mahmutlar Mahallesi’nden
başlayan şampiyonluk turu, 4,5 saatlik
yolculuğun ardından Alanya Belediye Binası
önünde son buldu.

Kutlamalar Belediye önüne taşındı
Alanyaspor futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi için özel hazırlanan üstü açık otobüs
ile yapılan şehir turunun ardından kutlamalar Alanya Belediye Binası arkasında kurulan
platformda devam etti. Alanyaspor futbolcuları, teknik ekip, yönetim, Dışişleri Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Dr.
Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve şehrin tüm dinamikleri kurulan standın üzerinde taraftarı coşku
içerisinde selamlayarak, kupa kaldırdılar.

Bakan Çavuşoğlu “Alanya ilklerin şehri”
Alanyaspor kaptanına şampiyonluk kupasını vermeden önce taraftarlara seslenen
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; “Sizlerin
desteği, yönetim kurulunun fedakârlığı ile
tanıdığım en karakterli futbolcularımız ile
Süper Lig’e yükseldik. Alanya ilklerin şehri.
Alanya her şeyi hak ediyor. Alanya Süper
Lig’i hak ediyor. 4 sene önce maddi ve
manevi bakımdan çok kötü olan kulübümüz
küme düşecek denilmişti. 4 sene önce küme
düşer denilen takım şuan Süper Lig’de.
Bunu herkes başaramaz. Bunu sadece Alanya başarır” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından kupayı Alanyaspor kaptanı Haydar Yılmaz’a verdi. Kaptanla beraber
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kaymakam Hasan
Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve bütün takım kupayı beraber
kaldırdı. 29 Mayıs’ta düzenlenen kupa töreninin ardından kutlamalar, 16. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne katılan
Şebnem Ferah konseriyle devam etti.
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52. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu
yaklaşık 120 ülkede izlendi
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24 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında
düzenlenen 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turu’nun dördüncü ayağı Seydişehir-Alanya etabı, Alanya’da tamamlandı. Beşinci
etabı Alanya-Kemer’in startı ise Alanya’dan
verildi.
Kıtalararası tek tur olma özelliği taşıyan,
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde
2. HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan
oluşan organizasyonun 4. etabı, 27 Nisan’da
Seydişehir’den verilen start ile başladı. Kayıt
yaptıran 109 sporcu, 187 kilometrelik etapta
Alanya’nın doğal güzelliklerinin arasında
pedal çevirerek parkuru tamamladı.

Seydişehir-Alanya’nın kazananı Sacha
Modolo
İtalya›nın Lampre-Merida takımı sporcusu
Sacha Modolo, 4.26.26’lık derecesiyle çizgiyi geçen ilk isim oldu. Bitişe tekerlek farkıyla
giren sporculardan ikinciliği İtalya’nın Nippo-Vini Fantini takımından Daniele Colli
elde ederken, üçüncülüğü Hollanda’nın
Parkhotel Valkenburg Continential takımından Marco Zanotti aldı.

Başkan Yücel, 52.
Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nun, ulusal
ve uluslararası prestijli
kanallar aracılığıyla 120’nin
üzerindeki ülkede, canlı ve
banttan yayınlanarak dünya
genelinde geniş bir erişim
ağına ulaştığını söyledi.

Dereceye giren sporculara ödülleri
verildi
Dereceye giren sporculara ödüllerini,
Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman,
Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin
Müftüoğlu, Antalya Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu,
Alanya Emniyet Müdürü Ömür Saka verdi.

5. Etabın startı Alanya’dan
28 Nisan’da ise 5. etap Alanya-Kemer
turunun startı İskele Kızılkule önünden
verildi. 96 sporcunun kayıt yaptırdığı, 189.3
kilometrelik Alanya-Kemer etabının startını,
Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin
Müftüoğlu birlikte verdi.

Miss Finland 2016 güzelleri starta renk
kattı
‘Miss Finland 2016’ güzellik yarışması için
Alanya’ya gelen Finlandiyalı güzeller startta
yer aldı. “Alanya Güzeli” seçilebilmek için
gelen Fin güzelleri 52. Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nun 5. etap startına renk kattı.

Başkan Yücel, “Ülkemizin tanıtımına
büyük katkı sağladı”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mızın ve ülkemizin tanıtımına
büyük katkı sağlayan 52. Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nun 4. etabı, güzel Alanya’mızda tamamlandı. 5. etap Alanya-Kemer’in
startını da buradan verdik. Bu dev organizasyon ülkemizin ve Alanya’nın tanıtımına
büyük katkı sağladı. Kazasız belasız bir
yarış gerçekleştirildi. Yarış, 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli
kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar
ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına
ulaştı. Alanya olarak son derece kapsamlı
ve büyük bir organizasyona ev sahipliği
yapmak bizi çok gururlandırdı. Kıtalararası
gerçekleştirilen bu yarışta emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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İşitme engelliler plajda kıyasıya
mücadele verdi

07-09 Nisan tarihleri arasında Türkiye İşitme Engelliler Spor
Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kadınlar-Erkekler Plaj Voleybolu Şampiyonası” 14 erkek - 5
kadın takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış
seremonisine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula,
Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya
Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye İşitme Engelliler
Plaj Voleybolu Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çarkıcı, sporcular ve sporseverler katıldı.
Şampiyonada erkeklerde Bornova takımı şampiyon olurken,
ikinci Manavgat A Takımı ve üçüncü Manavgat B Takımı oldu.
Kadınlarda ise Ankara İşitme Engelliler şampiyon, ikinci İstanbul
Beyoğlu Sessizler A Takımı ve üçüncü İstanbul Beyoğlu Sessizler
B Takımı oldu.
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye İşitme Engelliler Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Aydın, Türkiye İşitme Engelliler Plaj
Voleybolu Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çarkıcı verdi.

Goalball
müsabakaları
nefes kesti
16-20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen ve Atatürk Spor Salonu
ve 75. Yıl Spor Salonu’nda 5 gün boyunca oynanan
müsabakalara toplamda 20 takım katıldı. Heyecan
dolu lig müsabakalarında erkeklerde Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü birinci, Yakutiye Engelliler Spor
Kulübü ikinci ve Adıyaman Görme Engelliler Spor
Kulübü üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Şehzadeler Engelliler Spor Kulübü birinci, Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü ikinci ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü
olarak ikinci ligin birinci devresini tamamladılar.

ÇÖZÜM MASASI
WhatsApp’ta
+90 (552) 444 82 07
Çek gönder, birlikte çözelim!

4448207@alanya.bel.tr
cozummasasi@ alanya.bel.tr
AlanyaBelediyesiCozumMasasi
4448207Cozum

Halkın, Hakkın ve
Demokrasinin
Yanındayız!

