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Ziraat Mühendisi

Adem Murat Yücel
Alanya Belediye Başkanı
Sevgili Alanyalılar,
Sevinç ve kederin bir arada olduğu bir yılı daha
geride bırakıyor, umutla yeni bir yıla giriyoruz.
2017 yılının ülkemize ve insanlığa barış, kardeşlik,
huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

Yıllık ve Çok Yıllık Bitki Serası, tamamen yenilenen
Alaiye Caddesi başta olmak üzere önemli hizmetleri
Alanyamıza kazandırdık. Pek çok park ve sosyal
alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde sizlere
hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba
gösterdik. Alanya'mızın yaşam standartlarını
yükseltme doğrultusunda projeler gerçekleştirdik ve kararlar aldık. Tüm bunları yaparken,
'ben yaptım oldu' düşüncesinde bir yönetim
anlayışımız hiç olmadı. “Alanya'nın geleceği yine
Alanyalılar ile planlanmalıdır.” dedik ve bu doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden bugüne
halkımız, esnafımız, derneklerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle ilçenin gelişimine hep beraber yön verdik.

Alanya'nın 30 yıllık özlemi olan Teleferik Projesi'nin
ve Tavşandamı Rekreasyon Alanı Projesi'nin inşa
çalışmalarına başladık. Manzarası ile insanı büyüleyen Tavşandamı'nı, 50 bin metrekarelik alana
yapacağımız seyir alanları, anﬁ tiyatrosu, park
alanları ve yöresel satış atölyeleri ile Alanya'nın
yeni cazibe merkezi yapacağız. Belediyemizin kullandığı elektrik enerjisinin tamamını karşılayacak
Güneş Enerji Santrali'mizin yapımına da Toslak
Mahallesi'nde başladık. Meydan Projemiz ve
Belediye Hizmet Binamızın yapımı ile ilgili ihale ve
hazırlık süreçleri devam ediyor. Demirtaş Kültür
Merkezi ve Düğün Salonu'nun da ihalesini
yaparak, temelini attık. İnşallah bu önemli
projelerimizi de 2017 yılında hizmete sokacağız. Vatandaşlarımızın yaşam standardını
yükseltmek için yapacağımız yeni yollar,
sosyal alanlar, kültürel etkinliklerle hizmetlerimizi
aynı heyecan ve güçle sürdüreceğiz.

2017 yılının ülkemize ve insanlığa
barış, kardeşlik, huzur ve esenlik
getirmesini temenni ediyorum.
Bir yılı daha geride bırakıp yüzümüzü geleceğe
çevirdiğimiz 2017 yılına yine yepyeni umutlar ve
beklentilerle giriyoruz. Yeni yılda toplumun tüm
kesimleriyle el ele vererek, Alanya'nın gelişmesi
ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak
hedeﬁmiz olacaktır. Önümüzdeki yıl içinde yine
birçok projemizin ilk adımını atacağız.
2016 yılında Alanya merkez ve mahallelerinde
büyük bütçeli ve çok önemli hizmetleri hayata
geçirdik. Merkeze uzak bir çok mahallemizi
sağlık, sosyal yardım, eğitim ve altyapı hizmetleriyle ilk defa biz tanıştırdık. Türkiye'nin en
kapsamlı Sahipsiz Hayvan Barınağı, kırsaldaki
kız öğrencilerimiz için Oba Öğrenci Yurdu,
Kestel Düğün Salonu, Çöp Atık Terﬁ Merkezi,

Halkımızın refah ve mutluluğu için, çalışmalarımız
bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla devam
edecek. Yeni yılın, yeni hedeﬂer, faydalı hizmetler
ve yeni projelerimiz için güzel bir vesile olmasını
diliyor; Alanyamız ve Türkiye'miz için hayırlar
getirmesini, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirerek
arttırmasını temenni ediyorum.
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Demirtaş
Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu'nun

temeli atıldı

5

6
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Alanya Belediyesi tarafından 23 mahalleye
hizmet verecek Demirtaş Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu'nun temeli törenle atıldı.
Törende 23 köy muhtarı, hizmetlerinden
dolayı Belediye Başkanı Yücel'e teşekkür
plaketi takdim etti. Yücel, Demirtaş Kültür
Merkezi ve Düğün Salonu'nu 2017'nin
Haziran ayında hizmete açacaklarını söyledi.
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“KOÇDAVUT YOLU'NUN 22 KM'SİNİ
TAMAMLADIK”
Koçdavut Yolunun 22 km'sinin tamamlandığını
kaydeden Başkan Yücel, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Demirtaş ve civar bölgeler için hem
tarihi, hem de nostaljik değeri bulunan
Koçdavut- Kaplanhanı yolunu biz yapıyoruz.
26 km olan Koçdavut- Kaplanhanı arasındaki
yolun, 22 km'sinin altyapısını tamamladık.
Koçdavut yolunun gelecek yıl yayla sezonu
öncesinde asfaltını atarak, bölge halkının
hizmetine sunmayı hedeﬂiyoruz”.

23 MAHALLE MUHTARINDAN
TEŞEKKÜR PLAKETİ
Törendeki konuşmaların ardından Demirtaş
bölgesindeki 23 mahalle muhtarı adına
Demirtaş Mahalle Muhtarı Ramazan Mecek,
bölgeye yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı
Başkan Yücel'e teşekkür plaketi verdi. Dua
töreni ile Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün
Salonu'nun temeli atıldı.

9

Üniversiteye
Otoban
Kalitesinde Yol
Kestel Mahallesi'nde yürütülen
kaldırım ve cadde düzenleme
çalışmalarının ardından Üniversite
Caddesi'ndeki sıcak asfalt
çalışması da tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
yürütülen asfalt çalışması ile otoban
kalitesinde bir yol bölgeye kazandırıldı.

D. 400 Karayolu'ndan
üniversiteye kadar sıcak asfalt
Kestel Mahallesi'nde yapılan kaldırım ve cadde
düzenleme çalışmalarının ardından Üniversite
Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması tamamlanarak
hizmete sunuldu. Bölgede yol ve altyapı noktasında
ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “D.400'den başlattığımız
asfalt çalışması Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi'nin bulunduğu Sarıağalar mevkiine kadar
sürdü. Yol üzerindeki yerleşim alanlarına çıkan ara yollar
da bu çalışma kapsamında asfaltlandı” dedi.

“30 metreli yol bölünmüş yol olarak
hizmete sunulacak”
Kestel Mahallesi'nin en önemli ulaşım arteri olan 30
metrelik yoldaki parke çalışmalarında önemli bir
mesafe kat ettiklerini anlatan Başkan Yücel, “30
metrelik yolun merkeze kadar 2 kilometrelik kısmını,
bölünmüş yol olarak parke çalışmasının ardından
hizmete sunacağız. Yağmursuyu drenajlarının yapıldığı
30 metrelik yoldaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde
sürüyor. Yolun güney kısmının bir bölümü,
tamamlanarak traﬁğe açıldı. Ocak ayına kadar bitirmeyi
hedeﬂiyoruz. Bütün çalışmalarımız bölgenin bir cazibe
merkezi olması içindir. Yatırım ve hizmetlerimiz
sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve sabır
için tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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Alanya'nın
en gözde projesi
Tavşandamı
Rekreasyon alanı

11

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
Tavşandamı Rekreasyon alanında
uygulanacak yeni peyzaj projesinde
titiz davranıyor. “Projemiz tamamlanınca
şehrimizin en güzel cazibe merkezi olacak
ve şehrin katma değerine değer katacak”
diyen Başkan Yücel, çalışmaların devam
ettiği proje alanında incelemelerde bulundu.
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“Tavşandamı projemiz
şehrin katmadeğerine değer katacak”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tavşandamı
Rekreasyon alanına yapılacak peyzaj projesini yerinde inceledi.
Büyükhasbahçe Mahallesi Tavşandamı Mevkii'nde bulunan
50.000 m²'lik rekreasyon alanına yapılacak peyzaj projesinde
otopark, yöresel satış atölyeleri, yeme içme birimleri, seyir
platformları, ahşap gezinti platformları, piknik alanları, çocuk
oyun alanları ve 400 kişilik amﬁ yer alacak. 4.248.061.00
TL'ye ihalesi ve iş yeri teslimi yapılan Tavşandamı Projesi'nin,
Mayıs 2017'de bitirilmesi hedeﬂeniyor.

Tavşandamı aynı anda 5 Bin kişiye hizmet edecek
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tavşandamı'nın cazibe
merkezi olacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel; ''Aynı anda 5 bin kişiyi ağırlayabilecek şekilde
tasarlanan projemiz tamamlandığında, konumu itibari ile
cazibe merkezi olacak. Tüm hızıyla devam eden çalışmaları,
2017'nin Mayıs ayında tamamlamayı planlıyoruz'' dedi.

Projenin 2 ayrı bölümden oluştuğunu belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, şunları kaydetti:
“Birinci bölüm halkın piknik yapabileceği bir alan olarak tasarlandı; 2.
bölüm ise bağımsızlığımızın simgesi 30 mt'lik bayrak direğinin
projenin merkezinde yer aldığı, atölye, kafeterya, süs havuzu ve 400
kişilik amﬁ olarak tasarlandı. Alanya'nın tamamına hakim bir
manzaraya sahip bu alan ziyaretçilerini farklı öğelerle karşılayacak”.

Doğal ortama uygun bitki çeşitleriyle donatılacak
Rekreasyon alanında kullanılacak tüm bitkisel öğelerin arazinin doğal
yapısına ve Akdeniz bitki örtüsüne uygun olarak seçildiğini söyleyen
Belediye Başkanı Yücel, “Alanımız 14 çeşit 7272 adet mevsimlik ve
yer örtücü, 22 çeşit 1088 adet ağaç ve 20 çeşit 971 adet çalı ile peyzaj
düzenlemesi açısından çok zengin bir ﬂoraya sahip olacak. Proje
tamamlanınca Tavşandamı zengin bitki çeşitliliği ile doğal ortama
uygun bir dinlenme ve seyir alanı haline gelecektir.” vurgusunu yaptı.
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Okumayan

evladımız
kalmasın

Alanya Belediyesi'nin, merkeze uzak
mahallelerdeki öğrencilerin barınma sorununu
çözmek için Oba Mahallesi'nde inşa ettiği,
Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu,
hizmete girdi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
2016-2017 eğitim-öğretim dönemiyle hizmete
giren öğrenci yurduna, kayıtların
devam ettiğini açıkladı.

15

68 mahalledeki kız öğrencilerin umudu “Oba Kız Yurdu” açıldı
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'in talimatıyla, kırsal bölgede yaşayan
ve ulaşım sıkıntısı çeken kız
öğrencilerin barınma sorununu
çözmek amacıyla 8 Ekim
2015'te temeli atılan Oba Kız
Öğrenci Yurdu, okumak isteyen
öğrencilerin umut ışığı oldu.

“Okumayan evladımız kalmasın”
Başkan Yücel, “Yerel yönetici olarak bütün
projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.
Sağlıkta, eğitimde ve istihdamda olduğu
gibi sosyal bir proje olan öğrenci yurdumuzu da 2016-2017 eğitim dönemine
yetiştirdik. Eğitim herkesin hakkı,
okumayan evladımız kalmasın
istiyoruz.” dedi.

Başvurular devam ediyor
Zeminle birlikte 4 kattan oluşan
bina, Alanya'ya okumak için
çevrelerden gelen ortaokul ve
lise öğrencilerinin barınma
sorununu çözdü. Oba Mahallesi
Maki Sokak'taki belediye
hizmet alanına yapılan yurt,
2016-2017 eğitim sezonuyla
birlikte hizmete açıldı.

Yurt hizmetinden faydalanmak isteyen
kız öğrencilerin Alanya Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurması
gerektiğini hatırlatan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, yurdun
68 mahalledeki kız öğrencilere hizmet
ettiğini söyledi. Başkan Yücel, “Kırsal
mahallelerimizde yaşayan ortaokul ve
liseli çocuklarımızın konaklama ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. 160 öğrenciye
hizmet edecek yurdumuzda, engelli
öğrenciler için de özel tasarlanan odalarımız mevcut. İhtiyaç halinde sayımızı
arttırabileceğiz” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler için
herşey düşünüldü”
Merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim (lise) dengindeki kız öğrencilerin
sadece barınma sorununu değil, güvenliğinden sağlığına, ulaşımından yemeğine
kadar her şeyi düşündüklerini söyleyen
Belediye Başkanı Yücel, “Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu dizayn edilen
etüt odası, 24 saat sıcak su, ısınma,
yemek, bilgisayar odası, spor salonları,
güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi
öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına hitap
eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor”
ifadesini kullandı.

“Eğitim herkesin hakkı”
Eğitimin herkesin hakkı olduğuna vurgu
yapan Yücel şunları söyledi, “Merkezdeki
vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri
kırsaldaki vatandaşlarımıza da vermeye
gayret gösteriyoruz. Eğitim, geleceğimizin
olmazsa olmazıdır.
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Bu nedenle kırsal bölgelerdeki mahallelerimizde ikamet eden kız öğrencilerimizin
okullarına daha rahat erişebilmesi için
yurdumuzu inşa ederek hizmete sunduk.” dedi.

Öğrencilerin mektubu
Yücel'i duygulandırdı
Her fırsatta yurdu ziyaret ederek, öğrencilerin
isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, öğrencilerin yazdığı teşekkür
mektubu karşısında duygulandı. Yücel, nerede
yaşarsak yaşayalım eğitimin herkesin hakkı
olduğunun altını bir kez daha çizdi.
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2. Atık Terﬁ Merkezi

Tosmur
Mahallesi'nde
hizmete girdi

Alanya Belediyesi, merkez
ve doğu mahallelerine
hizmet verecek olan 2. Atık
Terﬁ Merkezi'ni, Tosmur
Mahallesi'nde hayata geçirdi.
Hem zamandan hem de
paradan tasarruf edecek
yeni tesis, merkez dahil,
Cikcilli, Çıplaklı, Oba, Tosmur,
Kestel, Mahmutlar, Kargıcak
ve Demirtaş Mahallelerine
hizmet verecek.
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2. Atık terﬁ merkezi zamandan
ve paradan tasarruf ettirecek
Tosmur Şantiyesi'ne kurulan 2. Atık Terﬁ Merkezi'nin hem
zamandan hem de paradan kazandıracağının altını çizen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tesisin Belediyeye ayda 350
bin TL. tasarruf sağlayacağını söyledi.

Merkez ve Doğu Mahallelerine
Hizmet Verecek
Atık Terﬁ Merkezi'nin merkez ve doğu mahallelerine hizmet
vereceğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Batıdaki
mahallelerimize hizmet veren Konaklı atık terﬁ merkezini geçen
yıl hizmete soktuk. Bu süreçte hiç durmadık. Bugün de merkez
dahil Cikcilli, Çıplaklı, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve
Demirtaş Mahallelerine hizmet verecek ikinci atık terﬁ merkezinin
de açılışını gerçekleştirdik.” dedi.

“Amacımız Yerinde ve Zamanında Hizmet”
Amaçlarının insanlara zamanında ve yerinde hizmet vermek
olduğunu belirten Başkan Yücel, “Gün geçtikçe sürekli
projelerimizi, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Törenle doğu
bölgesine hizmet edecek 2.Atık Terﬁ Merkezi'ni hizmete geçirdik.
Maliyetleri en düşük seviyeye çekerek buradan yaptığımız
tasarruﬂarla daha fazla proje üretip, daha fazla hizmetin önünü
açmak istiyoruz.” dedi.

Konaklı ve Tosmur terﬁ merkezi ile
yılda 5 Milyon TL. Belediye'nin Cebinde
“Bu küçük gibi görünen 2 yatırımımız neredeyse yılda bize 5
milyon tasarruf sağlıyor; bu 2 okul demek, bir hastane demek,
küçük 2 sağlık ocağı demek, bir yurt demek, 3-5 sosyal donatı
alanı demek” sözleriyle konuşmasını sürdüren Belediye Başkanı
Yücel, insan odaklı çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

48 sefer yerine 12 sefer
Merkez ve doğu mahallelerinde 36 adet çöp kamyonu ile toplama
yaptıklarını belirten Başkan Yücel, konuşmasında, “Araçlarımız bir
günde Yumru Tepesi'ne 48 kez gidiyordu. Atık Terﬁ Merkezleri
sayesinde 12 sefer ile bütün çöpler taşınabilecek. Yani 4
kamyonun yaptığı işi 1 tır yapacak” ifadesine yer verdi.

Temizlik hizmetlerine bir yılda
2.5 milyon TL yatırım yapıldı
Bu yatırımlar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 1 adet
çekici, 2 adet çöp taşıma dorsesi, 1 adet vinç sistemli çöp
kamyonu, 1 adet katı atık terﬁ merkezi, 2 bin adet çöp konteynırı
ve 25 adet yeraltı çöp konteynırı aldıklarını hatırlatan Başkan
Yücel, “Ayrıca yeraltı konteynırlarını örnek caddemiz Alaiye
Caddesi'ne monte etmeye başladık. Yeraltı konteynırlarının
çöpünü almak için ise vinç sistemli çöp kamyonunu da ilçemize
kazandırdık” diye konuştu.
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Traﬁği rahatlatıyoruz
Amaçlarının daha düşük maliyetle, daha kaliteli
hizmet sunmak olduğunu söyleyen Başkan
Yücel, “Yapılan bu yatırımlar ve çöp taksiler
sayesinde çöp taşıma için kullandığımız yayla
yollarında ve şehir merkezinde traﬁk
rahatlatılmıştır Daha temiz, daha huzurlu ve
daha mutlu bir Alanya için yatırımlarımız ve
hizmetlerimiz devam edecektir. Terﬁ
merkezimiz Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun”
dedi.

“Alanya Belediyesi'ni
tebrik ederim”
Terﬁ Merkezini Alanya'ya kazandırdığı için
Alanya Belediyesi'ni ve çalışanları tebrik eden
Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, “İki
yıldır katıldığım törenlerde Alanya
Belediyesi'nin hem tasarruf ettiğini hem de
Alanya'mıza yenilikler kazandırdığını gördüm.
Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik
ediyorum. Turizm şehri Alanya'mıza hayırlı
olsun” dedi.
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Alanya'ya
Avrupa standartlarında
yeni prestij caddeleri geliyor
İlklerin uygulandığı ve prestij
caddesi olarak adlandırılan
Alaiye Caddesi'nde sona gelindi
ve asfalt çalışmaları
tamamlandı. Başkan Yücel,
caddeyle ilgili müjdeyi verdi.
Yücel, sıcak asfalt çalışmaları
tamamalanan yolda peyzaj
çalışmalarına yapıldığını ve en
kısa zamanda caddedeki
işyerlerinde tek tip saçak
uygulaması yapılacağını söyledi.
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Traﬁk sorunu çözülecek, vatandaşlar güvenle
bisiklete binebilecek
Alaiye Caddesi'ni inceleyen Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, esnaﬂar ve vatandaşlarla çalışmalar
hakkında ﬁkir alış verişinde bulundu. Yücel, Alaiye
Caddesi'nde ki çalışmaların sonuna gelindiğini ve
tamamlandığını belirterek biten bölümlerin traﬁğe
açıldığını ve en kısa zamanda kalan bölümlerde ki
eksikliklerinde tamamlanacağını kaydetti.
Bisiklet yolu, cep otoparkları ve yeni kaldırım
düzenlemesi ile Alanya'nın örnek caddeleri arasında yer
alan Alaiye Caddesi'ndeki işletme sahipleri, Başkan
Yücel ve ekibine teşekkür ettiler. Yol ve kaldırımların
yeni uygulama ile genişlediğini, caddenin ferah ve daha
aydınlık olduğunu belirten esnaﬂar, ''Alanya Belediye
Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz. Alaiye Caddesi'nin
bu kadar değişeceğini tahmin etmiyorduk. Bizim kadar
mahalle sakinleri de çalışmalardan memnun'' diye
konuştular.

Gören Yaylası'nda
alt yapı ve yol
çalışmaları
tamamlandı
Alanya Belediyesi Basırlı Mahallesi'ne bağlı
Gören Yaylası'nda alt yapı ve yol genişletme
çalışmalarını tamamladı.

“Traﬁk çilesi sona erdi”
Caddenin en önemli sorunları arasında yer alan traﬁk
çilesinin de sona erdiğinii belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ''Alaiye Caddesi, diğer
caddelerde olmayan yeni uygulamalarla Alanya'nın
prestij caddesi olacak. Esnaﬂarımız ve vatandaşlarımız
çalışmalardan memnun. Alanya ticaretinin kalbi bu
caddede atacak. Peyzaj ve sundurma gibi çalışmalarda
tamamlanınca örnek caddemizde ki örnek bisiklet
yolunda, vatandaşlarımızla güvenle bisiklete bineceğiz''
dedi.

Stad Caddesi, Kemal Reisoğlu ve Yakar Sokak da
PRESTİJ CADDESİ olacak
Başkan Yücel, “Bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
olan ulaşım sorununu çözmek için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz. 25 Metrelik yola alternatif olan
Alaiye Caddesi'ni tamamen genişleterek, yeniledikten
sonra, Stad Caddesi, Yakar Sokak ve Kemal Reisoğlu
Caddesi dahil hepsini bir bütün halinde birleştirilerek
2018'e kadar yatırım programımıza alacağız. Bu
caddeleri de bir prestij caddesi haline getireceğiz”
şeklinde konuştu.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaylalarda kış öncesi çalışmalarını tamamladı.
Basırlı Mahallesi'ne bağlı Gören Yaylası'nda 3 km'lik yolun
genişletmesini yapan ekipler, alt yapı çalışmalarını da tamamladı.
Alanya merkeze 60 km uzaklıkta bulunan Gören Yaylası'nda yol
çalışmalarını tamamlayarak, asfaltladıklarını belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Gören Yaylası'nda 3 km'lik genişletme
çalışması ile birlikte kış aylarında meydana gelen heyelanı önlemek
için 1600 metre küp istinat duvarı yaptık. Gören ve civar yaylalarda
da devam eden çalışmalar tamamlanmak üzere. En kısa sürede
oralarda da asfaltlama çalışmalarına başlayacağız.'' dedi.
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Hacıkerimler Mahallesi'nden
yol teşekkürü
Hacıkerimler Mahallesi'nin içinden geçen ana yolda
başlatılan genişletme çalışması tamamlandı.
Başkan Yücel, merkezin yanı sıra kırsal mahalleleri
konforlu ve güvenli yollara kavuşturmak için ciddi ve
kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Muhtar Güvercin, “Başkan
Yücel sayesinde bu günleri de gördük”
Alanya Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol
genişletme ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam
ediyor. Hacıkerimler Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Fen
İşleri ekipleri, mahalle içinden geçen ana yola 3 metre yüksekliğinde, 80 metre uzunluğunda perde beton yaparak yolun
güvenliğini sağladı.
Çalışmalara nezaret eden Muhtar Ramazan Güvercin,
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sayesinde bu günleri
gördüklerini söyleyerek yapılan hizmetler için teşekkür etti.
Güvercin, “Başkanımıza taleplerimizi iletirken özellikle ana
yollara öncelik veriyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Mahallemizin
ortasından geçen ana yol genişletildi. Ayrıca mahallemizde
bulunan çeşme de yeniden restore edilecek. Mahallemiz adına
Başkan Yücel'e ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Güzelbağ Mahallesi'ne
8 km asfalt
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından kentin değişik mahallelerinde
yürütülen asfalt çalışması kapsamında
Güzelbağ Mahallesi'nde 8 kilometre yol
asfaltla kaplandı.
Güzelbağ Mahallesi'nde geçtiğimiz ay altyapı ve
üstyapı düzenlemelerinin yapıldığı 8 kilometrelik
yol asfaltlandı. Mahallenin çeşitli bölgelerinde
toplam 8 kilometre olarak programlanan asfalt
çalışmaları bölge halkından büyük takdir aldı.

Asfalt çalışması üç koldan devam ediyor
İkisi sathi kaplama biri de sıcak asfalt olmak üzere
üç koldan Alanya'nın her bölgesinde yapılan
program çerçevesinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Yücel; “Hem doğu
mahallelerimizde, hem de batı mahallelerimizde
eş zamanlı asfalt çalışmamız devam ediyor.” dedi.
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İmamlı Mahallesi ilk kez
asfaltla tanıştı
Alanya'nın doğu ve batı mahallerinde asfalt
çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, eş
zamanlı olarak batıda Türkler Mahallesi ile doğuda
İmamlı Mahallesi Mezarardı Mevkii'nde başlattığı
6 km'lik asfalt çalışmasını tamamladı.
İlk kez asfalt yapılan İmamlı Mahallesi'nin Mezarardı
Mevkii'nde mahalle sakinleri ve sürücüler Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler.

Yücel, “Yaylaların ardından merkeze bağlı
mahallelerde çalışmalarımız devam edecek”
Alanya merkeze 40 km uzaklıkta bulunan İmamlı Mahallesi
Mezarardı Mevkii'nde devam eden asfalt çalışmaları
tamamlandı. Altyapı ve drenaj çalışmalarının ardından 6
km'lik yolun asfaltlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Yaylaların ardından merkeze bağlı
mahallelerimizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Doğu ve batı
mahallelerinde dört ayrı noktada asfaltlama çalışmalarımız
devam ediyor. Asfalt çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm
mahallelerimizde devam edecek'' dedi.

Mahmutlar, Okurcalar ve Kargıcak
yolları asfaltla kaplandı
Okurcalar Çevre Yolu Caddesi ve Esentepe
Mahallesi bağlantı yolu ile Kargıcak Dalkılıç
Sokak'ta sathi kaplama çalışmasını tamamlayan Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi
Kumru Sokak, Sarıveliler Dolmuş Durağı
çevresini sıcak asfaltla kapladı.
Başkan Yücel, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı caddelerde sıcak asfalt
çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Alt ve
üst yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda gerek
parke, gerekse sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor.
Kırsaldaki altyapı ve yol çalışmalarımızın yanı sıra
eş zamanlı olarak Alanya'nın çeşitli mahallelerinde
de sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Okurcalar
Mahallesi Çevre Yolu Caddesi, Esentepe bağlantı
yolu ve Kargıcak Dalkılıç Sokak'ta başlatılan sathi
kaplama ile Mahmutlar'daki kaldırım ve cadde
düzenleme çalışması tamamlandı.” dedi.
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Yeni köprü iki yakayı
birbirine bağladı
Alanya Belediyesi tarafından
Hacet Deresi üzerine yapılan
Alanya traﬁğini büyük
ölçüde rahatlacak olan
yeni köprü tamamlandı.
Köprü, asfalt çalışmasının
ardından kısa sürede araç ve
yaya traﬁğine açıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde
Özvadi ve Alakese'de
4 km yol
asfaltlandı
Alanya Belediyesi, planlanan asfalt programı
kapsamında asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Yeşilöz Mahallesi Özvadi ve Alakese'de toplam
4 Km asfalt çalışması tamamlandı.
Tüm bölgelerde vatandaşların kesintisiz ve rahat
bir ulaşım sağlamaları için yürüttükleri yol ve asfalt
çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye
Başkanı Yücel; “Vatandaşlarımızın rahat ve ekonomik yolculuk yapması için yol açma, genişletme ve
asfalt çalışması yapıyoruz. Daha önce düzenlemesini yaptığımız Yeşilöz Mahallesi'nde Özvadi ve
Alakese'de 4 km yolun asfaltı tamamlandı” dedi.

25

El Aksa Cami'nin doğusundaki Sak Irmağı Parkı'nın
Hacet Deresi üzerinde projelendirilen köprü inşaatı
tamamlandı. Şehir içi traﬁğini haﬁﬂetmek için başlatılan
proje kapsamında yapılan köprü yaklaşık iki ay gibi bir
sürede tamamlandı. 12.5 metre genişliğinde 14.5 metre
uzunluğundaki köprüde yaya geçidi de bulunuyor.

Şehir içi traﬁği rahatlayacak
Alanya Belediyesi'nin şehir içi traﬁğini rahatlatmak için
önemli bir projeyi daha hayata geçirdiğini söyleyen
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, köprüde
incelemelerde bulundu. Betonarmeden yapılan yeni
köprünün Kadıpaşa Mahallesi ile Hacet Mahallesi'ni
birbirine bağlayacağını belirten Başkan Yücel; ''Mevcut
yerde eskiden sadece yayaların geçtiği ahşap bir köprü
bulunuyordu. Şehir merkezinin en işlek mahalleleri
arasında yer alan Hacet Deresi üzerine yeni köprüyü
yaptık. Bu köprünün açılması ile birlikte Alaiye
Caddesi'nin de araç traﬁği büyük ölçüde rahatladı'' dedi.

26

ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM

Can dostlar
yeni yuvalarına
taşınıyor
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
inşaatı tamamlanan Demirtaş Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yeni
hayvan barınağına taşınma işlemlerinin
sürdüğünü belirten Başkan Yücel, barınağın
önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi.

27

Yücel:
“Hayvan dostlarımızın
yeni yuvasını hizmete açıyoruz”

Türkiye'nin en büyük ve en
modern barınağı olarak
dikkat çeken Alanya
Belediyesi Demirtaş Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi'nin
hizmete açılması için son
hazırlıklar sürüyor. Kiralama
yoluyla tahsis edilen 24
dönümlük araziye 2015
yılında temeli atılan yeni
hayvan barınağında inşaat
ve peyzaj çalışmaları
tamamlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Taşınma işlemlerinin sürdüğünü belirten
Başkan Yücel, barınağın önümüzdeki
günlerde hizmete açılacağını söyledi.
Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak
hayvan dostlarımızın her zaman
yanındayız. Onların daha sağlıklı bir
ortamda yaşamaları ve rehabilitasyon
süreçlerini iyi atlatabilmeleri için inşa
ettiğimiz Demirtaş Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi'nde sona geldik. Önümüzdeki
hafta eski barınaktaki dostlarımızı yeni
barınağımıza taşımaya başlayacağız.

Taşıma işleminin tamamlanmasının
ardından Türkiye'nin en büyük modern
barınağımızı tam kapasiteyle hizmete
açacağız.” dedi.

Türkiye'nin entegre çözüm üreten
ilk ve tek barınağı
5 ayrı üniteden oluşan Demirtaş Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi'nde Hayvan
Bakım Ünitesi, 36 adet bağımsız köpek
bakım bölümü, 3 adet müşahede
bölümü, 4 adet yavrulu anne bölümü, 2
adet soğuk hava bölümünden oluşuyor.
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise kayıt
kabul, yoğun bakım, operasyon muayene
odası, operasyon hazırlık odası ve 15
adet yoğun bakım bölümünden oluşuyor.
Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Ünitesi de
hayvan barınağının bir başka donatılarından.
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Demirtaş Hayvan Barınağı, Türkiye'de
kedi-köpek ile ilgili bütün donatıları
içinde barındırmasıyla entegre çözüm
üreten ilk ve tek barınak projesi
olmasıyla dikkat çekiyor.

Evcil hayvan mezarlığı
Türkiye'de tek
Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi,
500 köpek ve kedi kapasitesiyle
Türkiye'nin en büyük modern
barınakları arasında yer alıyor.
Alanya Belediyesi'nin meclis kararıyla
çıkarmış olduğu ve Alanya'daki
vatandaşların evcil hayvanlarına
hizmet vermek için oluşturulan
evcil hayvan mezarlığının da yapımı
tamamlandı. Evcil Hayvan Mezarlığı,
bu haliyle Türkiye'de tek olma
özelliğini taşıyor.
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Okurcalar İlifos'un
peyzajı tamam
Alanya Belediyesi, Okurcalar Mahallesi İlifos Caddesi'nde ki peyzaj
düzenleme çalışmalarını tamamlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü,
orta refüjün ağaçlandırmasını yaparak, kaldırım ve yürüyüş yollarını
düzenledi.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında refüj
düzenlemesinin yanı sıra kaldırım ve yürüyüş yollarına da taşlarla
desen vererek, bitkiler için otomatik sulama sistemi tesisatı döşedi.

“Çalışmalarımız şehrin tamamında devam edecek”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmalarla ilgili yaptığı
konuşmada,“Ağaç ve çalı dikimi çalışmalarının ardından İlifos
Caddesi'nde çiçekli kalıcı bitkiler dikilerek çimlendirme yapılacak.
Refüje döşenen otomatik sulama sistemi ile de dikilen bitkiler daha
verimli sulanabilecek. Belediyemiz, bitkilendirme ve ağaçlandırma
çalışmalarını şehrimizdeki tüm parklarda, yeşil alanlarda,
kaldırımlarda, refüjlerde ve kavşaklarda devam ettirecek” dedi.
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Alanya Belediyesi,
bitki ve çiçeklerini
kendisi üretiyor

Alanya Belediyesi park ve yeşil
alanlarda kullandığı bitki ve
çiçekleri, yeni kurduğu bitki
üretim tesisinde yetiştirmeye
başladı. Tesiste incelemelerde
bulunan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,
“Kendi kendine yeten, tasarruf
ederek üreten, istihdam
sağlayan bir belediyeyiz” dedi.
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Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından, Oba Mahallesi Fen İşleri Şantiyesi
yanına 3200 m2 kapalı ve 8500 m2 açık alana
sahip bitki üretim ve depolama tesisi yapıldı. Park
ve yeşil alanlarda kullanılan bitki, çiçek ve ağaçlar
artık bu tesiste üretiliyor.
Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile birlikte
bitki üretim tesisini inceleyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Üretken ve tasarruf
eden bir belediyeyiz. Kendi kendine yeten bir
belediye olmak için tüm imkanlarımızı
kullanıyoruz.” dedi.

“Maliyeti düşürdük”
Dikimi gerçekleştirilecek bitki ve çiçek türlerini
üreterek maliyeti düşürdüklerini belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
''Bitki üretim tesisimiz tam kapasite üretime geçti.
Artık parklara, refüjlere ve yeşil alanlara diktiğimiz
her türlü bitki ve çiçeği kendimiz üretiyoruz.
Hem istediğimiz bitkiyi üretiyor hem de ciddi
anlamda bir tasarruf elde etmiş oluyoruz.'' dedi.
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Yaylacılardan
Başkan Yücel'e hizmet teşekkürü
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Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Gökbel
Yaylası'nda yayla sakinleri ile
bir araya geldi. Yayla sakinleri,
Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'e yaylalara yaptığı
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
“Sizler için var güzümüzle çalışacağız”
Toplantıda yayla sakinlerinin isteklerini dinleyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Halkımız için var
güzümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.
Gökbel, Kestel, Karakocalı, Gömürgen ve Çıplaklı
Mahalleleri'nin vatandaşları Gökbel'de Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel ile bir araya geldi.
Meclis Üyesi Ali Uğur'un da eşlik ettiği istişare
toplantısında vatandaşlar, Başkan Yücel'e son iki yılda
yaylalara yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Yaylalarına ilk kez asfalt yapıldığını belirten vatandaşlar,
''Yaz kış kullandığımız yaylalarımızın yol sorunu çözüldü.
Alanya Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunuz.
Başkanımıza ve ekibine fedakâr çalışmalarından
dolayı teşekkür ederiz.'' dediler.

Alanya'da yaşayan herkesin yaylada evinin olduğunu ve yayla
kültürüne önem verdiğini belirten Başkan Yücel, ''Bugüne
kadar hep halkımızın mutluluğu ve refahı için çalıştım. Çünkü
halkımızın mutluluğu bana ve ekibime güç veriyor. Her
toplantıda da bahsettiğim gibi asfaltsız yol kalmayacak dedim
ve gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yaptığımız yol ve
yatırımların kalıcı olmasına dikkat ediyoruz. Alt yapısını
tamamladığımız yolları belirli bir program dahilinde
asfaltlıyoruz. Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra sosyal projeleri
de hayata geçirmeye başladık. Halkımıza verdiğimiz sözleri
inşallah tek tek yerine getireceğiz.'' dedi.
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Yılın en başarılı başkanı
Adem Murat Yücel
Başkan Yücel, “ Alanya için
çalışmaya devam edeceğiz”
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
Kamu Görevlileri ve
Çalışanları Derneği
(KAMU-DER) tarafından
tüm Türkiye çapında
düzenlenen ankette,
yılın en başarılı ilçe
belediye başkanı seçildi.

Genel Merkezi Ankara´da ve ülke
genelinde 46 temsilciliği bulunan KAMUDER tarafından yapılan araştırma
sonucunda Başkan Yücel, yılın en başarılı
ilçe belediye başkanı ödülüne layık
görüldü. KAMU-DER üyelerinin oylarıyla
belirlenen ve siyaset, basın, hukuk,
sanat alanında ödüllerin de dağıtıldığı
törene, Alanya Belediye Başkanı Yücel
adına, Başkan Yardımcısı Tunahan
Kasapoğlu katıldı.

Ankara Midas Otel'de düzenlenen törende Başkan
Yücel'in plaketini, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı
Tunahan Kasaoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'ndan teslim aldı. Böyle bir
ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Beni
bu ödüle layık gören KAMU-DER üyelerine çok
teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi olarak
Alanyanın turizm, kültür, sanat, ekonomik ve
sosyal belediyecilik açısından daha çok gelişmesi,
ilçemizin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini
yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Alanya Belediyesi ve
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi
işbirliğiyle yürütülen,
“Alanya Uluslararası
Ahşap Heykel
Sempozyumu”
13. yılında da
Alanya'ya değerli
sanat eserleri
kazandırdı.

13. Alanya
Uluslararası
Heykel
Sempozyumu
sona erdi

1 Kasım'da Belediye
arkasındaki alanda
başlayan ve 7 ülkeden
9 sanatçının katıldığı
sempozyum, 30
Kasım'da sona erdi.
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Sempozyum alanında düzenlenen
törene Alanya Kaymakamı Hasan
Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Peteris
Karlis Elferts, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatma Akyürek, Heykel
Bölümü Hocası Yard. Doç. Ayla
Aksungur, Alanya Belediye Meclis
Üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, birim amirleri ve heykeltıraşlar
katıldı.

Akyürek, “Umarım uzun yıllar
bu heyecanı yaşamaya devam ederiz”
13. Alanya Uluslararası Ahşap Heykel
Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm
Başkanı Prof. Fatma Akyürek, “Öncelikle bu
sempozyumu 13 yıldır başarılı bir şekilde
sürdüren Alanya Belediyesi'ni kutluyorum.
Ülkemizde istikrarla bu şekilde sürdürülen
etkinliklerin sayısı üzgünüm çok az. Umarım
Uzun yıllar bu heyecanı yaşamaya devam
ederiz” dedi.
Sanata ve sanatçıya verdiği destekten
dolayı Belediye Başkanı Yücel'i tebrik eden
Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek,
artık Alanya'da yavaş yavaş çağdaş bir
sanat müzesi açmak için çalışmalara
başlanması gerektiğine dikkat çekti.
Yücel, “Hem çağdaş sanatı öğretiyoruz
hem de Alanyamıza heykel kazandıyoruz”
Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, 13 yıldır istikrarlı bir
şekilde sürdürülen heykel sempozyumu-

nun Alanya ile özdeşleştiğini söyledi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Mutrat Yücel,
“Bu süreçte şehrimize hem sanatla ilgili
bilgiler, hem de nitelikli çağdaş sanat eserleri
kazandırıyoruz. 13 yıldır bu etkinliği başarıyla
gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Sanat, bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergesidir. Heykel sanatı da bizim
önemsediğimiz bir sanat dalıdır. Heykel
Sempozyumunun kalitesini yükselterek 13
yıldır devam etmesi, Alanya halkının sanata
olan ilgisini ve verdiği değeri de ortaya
koymaktadır. Alanya'nın sanatla özdeşleşen
büyük bir açık hava müzesi haline gelmesini
istiyoruz” dedi.
127 sanat eseri kazandırdırıldı
Alanya Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi tarafından 2004
yılından bu yana gerçekleştirilen heykel
sempozyumlarıyla Alanya'ya 127 sanat
eseri kazandırıldı.
Bu yıl taş oymacılığı yerine ahşap oymacılığı
yapılan sempozyumda, sanatçılar jürinin
seçtiği tasarımlarını ahşap üzerine yontular.
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Ortaya çıkan sanat erserleri heykel
parkı ile Sempozyum Komitesi ve
Alanya Belediyesi tarafından belirlenen
diğer alanlara yerleştirilecek.
7 ülke katıldı
Sempozyuma, Türkiye, Bulgaristan,
Güney Kore, Kostarika, Meksika,
Rusya ve Ermenistan'dan 9
heykeltraş katıldı. 13. Alanya
Uluslararası Ahşap Heykel
Sempozyumu'nda sanatçılar, jüri
üyelerinin belirlediği eserleri tasarladı.
Sempozyuma Türkiye'den Oğuzhan
Güdek ve Serdar Kaynak,
Bulgaristan'dan Hermann Gschaider
ve Petre Petrov, Güney Kore'den HoYoungim, Kostarika'dan Ulises
Jimenes Obregon, Meksika'dan Marco
Antonio Moreno Navarro, Rusya'dan
Vadim Polin ve Ermenistan'dan Hayk
Tokmajyan katıldı.
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Başkan Yücel
MHP Lideri Bahçeli ve
İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Resmi temaslarda
bulunmak üzere
Ankara'ya giden Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP)
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'yi ve Genel
Merkezi ziyaret etti.
Ardından İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'yu
makamında ziyaret
ederek, görevinde
başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya Ziyaret
Ankara temasları sırasında MHP Genel Merkezi'ni
ziyaret eden Yücel, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile
görüştü. Genel Merkez'de Genel Başkan Yardımcıları
ve parti yöneticileri ile de temaslarda bulunan
Başkan Yücel, geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da özel
olarak ziyaret edip, başsağlığı dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Meclis Üyesi Abdullah Öztürk, Demokrat Parti
eski MYK üyesi Şevki Azakoğlu ve DP eski İlçe
Başkanı Yaşar Uysal ile birlikte İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'yu da makamında ziyaret etti.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Başkan Yücel,
Bakan Soylu'ya yeni görevinde başarılar diledi.

MHP Lideri Bahçeli ile yaptığı görüşme hakkında bilgi
veren Belediye Başkanı Yücel, “Genel Başkanımız,
Alanya ile ilgili konu ve gündemleri yakından takip
ettiğini belirtti. Sayın Bahçeli, Alanya'nın kendileri için
ayrı ve özel bir yeri olduğunu söyledi. Bizim aracılığımızla Alanya'ya selam ve sevgilerini yolladılar” dedi.

Başkan Yücel; “Alanya'nın sorunları, belediye
hizmetleri ve projelerimiz hakkında Bakanımıza
bilgi verdik. Kendisi Alanya'yı çok önemsediğini,
Alanya ile ilgili konuların takipçisi olacağını
söyledi. Nezaketle bizi ağırlayan Bakanımıza
teşekkür ederim” dedi.
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Başkan Yücel,
vatandaşlara
aşure ikram etti
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
Cuma Pazarı girişinde
vatandaşlara aşure ikram
etti. Alanya Belediyesi'nin
Muharrem ayı dolayısıyla
düzenlediği etkinliğe
protokol üyeleri ve
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşure etkinliğine protokol ve
vatandaşlardan yoğun ilgi
Alanya Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla
vatandaşlara aşure dağıtıldı. Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, vatandaşlara aşure ikram etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure
programında Başkan Yücel, protokol ve
vatandaşlarla tek tek ilgilenerek aşure ikram etti.
Etkinlikte 5 bin kişilik aşure dağıtıldığını belirten
Yücel, "Birlik ve beraberlik duygularının en üst
seviyelerde yaşandığı bu tür etkinliklerimizin
kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine
inanıyorum. Gelenek haline gelen bu
organizasyonu her yıl sürdürmeyi planlıyoruz.
Aşure programımıza katılan herkese teşekkür
ederim. Allah bereketini arttırsın." dedi.
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Cumhuriyetin 93. Yılı
coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 93. yılında, Alanya Belediyesi ve
Alanya Kent Konseyi tarafından ortaklaşa
fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e şehrin
neredeyse tamamının katıldığı fener alayı ile
Cumhuriyet, 93.yıla layık bir şekilde kutlandı.
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent
Konseyi ortaklığında düzenlenen
organizasyona Alanya Belediye
Başkanı Yücel, siyasi parti liderleri,
STK'lar ve ellerinde Türk Bayrakları ile
binlerce vatandaş katıldı. Anıt önünde
başlayan yürüyüş, İskele yolundan
devam ederek Alanya Belediye
binasının arkasında bulunan konser
alanına kadar coşkuyla devam etti.

“Cumhuriyet,
yeniden dirilişin simgesidir”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, yürüyüşün ardından Alanya
Belediye binası arkasında toplanan
vatandaşlara yaptığı konuşmada
şunları söyledi:

“Türk Milleti'nin Atatürk'ün
çevresinde kenetlenmesiyle
yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle
sonuçlanması ve ardından
Cumhuriyetin kurulması, tarihte
ender kaydedilen bir başarıdır.
Kurtuluş Savaşı, milletimizin var
olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden
dirilişin simgesidir. Atalarımızın
bizlere bıraktığı bu değerli vatanı
korumak ve çağdaş medeniyetler
seviyesine taşımak bizlerin asli
görevidir. Ulusal birlik ve beraberliğe
her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyduğumuz son günlerde,
Cumhuriyet Bayramımızın milli
duygularımızı daha da
güçlendirmesini diliyorum.” dedi.
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Başkan Yücel,
ATSO Dostlar Grubu'na
Alanya'yı tanıttı
Alanya Belediye
Başkanı Adem
Murat Yücel,
Antalya'da ATSO
(Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası)
Dostlar Grubu
üyeleriyle bir
araya gelerek
Alanya'yı tanıttı.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyesi bir grup işadamı tarafından oluşturulan
‘ATSO Dostlar Grubu”nun toplantısına katılan Belediye Başkanı Yücel, Alanya
Belediyesi’nin hizmet ve projelerini tanıttı. Kahvaltılı buluşmaya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, ATSO Dostlar Grubu Başkanı Sedat Belen ve grup üyeleri katıldı.
“Bölgesel olarak
yapılanmamız çok iyi”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, görev süresinde ilk 1 yılını bölgesel
yapılanma konusuna verdiğini
vurgulayarak; “Bölgesel olarak çok iyi
yapılandık. Şehir merkezimizden en ücra
yaylamıza kadar hizmet götürür düzeye
geldik. Yapılanmaya değer verdim, çünkü
yapılanma iyi olmazsa insanları mutlu
edebilmek için hızlı hizmet şansımız
olmaz. Adamı olanın değil hak edenin işi
yapılsın felsefesini benimsedim. Kısa
dönemde 103 tane iş makinesi ve aracı
belediyemize kazandırarak, hizmet
kalitemizi yükselttik” dedi.

“Güneşi en fazla gören ülkeyiz
ancak güneşten en az yararlanan
ülke de biziz”
Başkan Yücel, ATSO Dostlar Grubu'nda
faaliyete geçirdiği bir başka önemli proje
olan GES Projesi'nin detaylarını ve
faydalarını anlattı. Başkan Yücel;
“Türkiye'nin kamu kurum ve
kuruluşlarındaki en büyük GES (Güneş
Enerji Santrali) projesini yapıyoruz.
Güneşi en fazla gören ülkelerden birisi

olmamıza rağmen güneş enerjisinden en
az yararlanan ülke de biziz. Yapacağımız
projeyle elektrik ihtiyacımızın büyük bir
bölümünü karşılayarak ciddi bir tasarruf
elde edeceğiz. Bunun yanında enerjimizi
üretirken doğamızı da koruyacağız” dedi.

“Alanya Belediyesi çalışan, üreten
bir kurum haline geldi”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, kurum olarak iyi bir yapılanmaları
olduğunu vurgularken her alanda
vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye
gayret gösterdiklerini söyledi.
Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi hem
çalışan, hem de üreten bir kurum haline
geldi. Biz merkezde ne hizmet yapıyorsak
kırsalda da aynı hizmeti yapmaya
çalışıyoruz. Alanya Belediyesi olarak
sadece yol yapmıyoruz. Eğitime, sosyal
yaşama ve sağlığa dair elimizden gelen
bütün hizmetleri sunuyoruz. Okullar,
yurtlar, kreşler, parklar ve sosyal alanlar
yaparak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti
vermeye gayret ediyoruz. Bizler,
çalışıyoruz çünkü Alanya'yı seviyoruz”
şeklinde konuştu.
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Alanya Belediyesi,
‘Engelsiz Turizm Kenti Alanya’ sloganıyla,
1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde
düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarına katıldı.
Bu yıl 9.’su düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'na
(EYAF) ilk kez katılan Alanya Belediyesi,
5 engelli birey ve ailelerine de çekiliş sonucu
ücretsiz tatil imkanı sundu.
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Alanya Belediyesi
İstanbul Engelsiz
Yaşam Fuarı'nda
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Alanya Belediyesi'nin yanısıra Alanya Turizm
Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD) temsilcilerinin
katıldığı fuarda, yetkililer Alanya Belediyesi
standında engelli bireylere yönelik yapılan
hizmetleri, broşür, maket, slayt ve çeşitli
görsel materyallerle ziyaretçilere aktardı.
Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Alanya Belediyesinin ilk kez yer aldığını belirten Alanya Belediye
Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Belediyemizi
engelsiz kent alanında yaptığı hizmetlerle
Türkiye'nin en büyük fuarında temsil etmenin
gururunu yaşadık. Alanya Belediyesi, yapmış
olduğu çalışmalarla birçok belediye ve kuruluşa örnek olmaya devam ediyor. Bu farkı da
fuarda yakından gördük. İlk kez katıldığımız
fuarda, "Engelsiz Turizm Kenti Alanya"
sloganıyla, engellilere yönelik, çalışmaları,
projeleri ve ilçemizi tanıttık” dedi.

Kızılkule ve Tersane'ye
dokunarak hissettiler
Engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kişiler için
geliştirilen tüm ürün ve projelerin yer aldığı
Engelsiz Yaşam Fuarı'nda (EYAF) yer alan
Alanya Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü.
Özellikle engelli bireylerin akınına uğrayan
stantta, Alanya'nın simgelerinden Kızılkule ve

Tersane özel bir maket haline getirilerek
görme engelli vatandaşlar için algılanabilir
şekilde tasarlandı. Kızılkule ve Tersane'yi
dokunarak inceleme fırsatı bulan görme
engelli ziyaretçiler, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek, teşekkür
ettiler. Stantta ayrıca kiosk üzerinden
çocuklara sanal alemde Alanya eğlenceli
bir şekilde anlatıldı.

Başkan Yücel'e engelli bireyler için hazırlanan
projeleri çok beğendiğini ifade eden Yalçın,
''Alanya Belediyesi çalışmalarıyla takdir topluyor.
Adem başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum''.

Alanya standına
protokolden de destek geldi
Fuarın 4. gününde de büyük ilgi gören Alanya
Belediyesi standına, protokolden ve siyasilerden büyük destek geldi. Özellikle engelli
bireylerin yoğun ilgi gösterdiği Alanya Belediyesi'nin standını MHP Genel Başkan Yardımcıları Atilla Kaya ve Semih Yalçın, İstanbul
Milletvekilleri İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem,
İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı
Mehmet Bülent Karataş ve MHP İstanbul İlçe
Başkanları ziyaret ettiler. Engelli bireylerle de
sohbet eden Genel Başkan Yardımcıları
Kaya ve Yalçın, projeler ve fuar hakkında
Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'den
bilgi aldı. Bir süre stantta incelemelerde
bulunan Genel Başkan Yardımcısı Semih
Yalçın, telefonla Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'i aradı.

Celal Adan'dan Başkan Yücel'e
engelsiz kent teşekkürü
İstanbul'da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarında (EYAF) yer alan Alanya Belediyesi'nin standını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve
MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş
da ziyaret etti. “Engelsiz Kent Alanya” için yapılan
proje ve çalışmaları çok beğenen Genel Başkan
Yardımcısı Adan, Başkan Yücel'i telefonla arayarak,
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
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Alanya Belediyesi
3 Aralık'ta Engelsiz Yaşam
sergisi açtı
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde,
Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat
Atölyesi'ne devam eden engelli birey
ve yakınları, Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi'nde karma resim sergisi açtı.
Engelsiz Sanat Atölyesi'nde eğitim
gören engelli kursiyerlerin yaptığı
yağlı boya ve kara kalem resim
çalışmalarından oluşan 150 eserin
bulunduğu sergi, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel ve engelli
bireyler tarafından açıldı.

Yücel: “Alanya'yı engelli
kardeşlerimiz için
kolay yaşanır hale getiriyoruz”
Açılış töreninde konuşan Başkan Yücel,
Dünya Engelliler Günü'nü her hangi özel
bir gün gibi kutlamadıklarına vurgu
yaparak şunları söyledi; “3 Aralık Dünya
Engelliler Günü nedeniyle yaptığımız
tüm etkinliklerde, Alanya'yı engelli
kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale
getirmek için gayret gösteriyoruz.
Onların, günlük hayatta karşılaştıkları
zorlukları en aza indirgemek; hayata sıkı

sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan
yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini
ortaya çıkarmalarını sağlamaya
çabalıyoruz. Özel insanların bu özel
sergilerinin açılışını yapmaktan dolayı
gurur duyuyorum”.

Soykan:
“Toplumsal yaşam onlara
verilen bir lütuf değil haktır”
Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent
Meclisi Başkanı Emine Soykan ise;
“Özel insanlarımız günlük yaşama ve
toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde
katılabiliyor. Toplumun, engellilerimizin
de bu hayatın bir parçası olduğunu
toplumsal yaşamın onlara verilen bir
lütuf değil, hak olduğunu anlamalarını
istiyoruz.” dedi.

Özcan:
“Alanya, Türkiye'nin en iyi
engelli dostu şehridir”
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan
Özcan da, Başkan Yücel'e yapılan

çalışmalar için teşekkür ederken
şunları söyledi; “Alanya, Türkiye'nin
en iyi engelli dostu şehridir.
Bu şehirde engelli bireylerin
Alanya'da ulaşamadığı hiçbir yer yok.
Belediye Başkanımıza bu konudaki
özverili çalışmaları için çok teşekkür
ediyorum.”

Görme engelli öğrenciden
piyano dinletisi
Konuşmaların ardından serginin açılış
kurdelesini engellilerle birlikte kesen
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
sergiyi gezerek engelli bireylerle
sohbet etti.
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde
eğitim gören görme engelli
Mustafa Can Karadede, ziyaretçilere
piyano eşliğinde dinleti yaparak
sergiyi gezen misaﬁrlerden büyük
alkış topladı. Resimleri tek tek
inceleyen Başkan Yücel, engelli
kursiyerleri ve görme engelli
Mustafa Can'ı sergilemiş olduğu
performanstan dolayı tebrik etti.
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Yücel,
“Hoşgeldin Bebek” projesiyle
ailelerin heyecanına ortak oldu
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Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
Alanya Devlet Hastanesi'nde
bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek,
“Hoşgeldin Bebek” projesini hayata
geçirdi. Başkan Yücel, “Alanya'da doğan
her bebeğin ilk hediyesi bizden.
Sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın
her daim yanında olmaya
devam edeceğiz.” dedi.
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Alanya'ya yaptığı yatırımların yanı sıra sosyal
belediyeciliğe de büyük önem veren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Hoşgeldin Bebek” projesini başlattı. Özel
olarak hazırlanan hediye paketinin içinde
zıbın, eldiven, fanila, battaniye, tulum ve çoraba
kadar bebek kıyafetleri ile anne sütünün
önemini anlatan bilgilendirici broşür yer alıyor.

“Sosyal projelerimiz devam edecek”
Alanya Belediyesi'nin sosyal projelerinin devam
edeceğini belirten Başkan Yücel, “Ailelere yeni
bireylerin katılması her zaman mutluluk ve
heyecan vericidir. Hoşgeldin Bebek projemizle
ailelerin sevinçlerine ortak olmayı, onları bu
en mutlu günlerinde yalnız bırakmamayı
hedeﬂiyoruz.
Devlet Hastanesi'nde ilk ziyaretlerimizi
gerçekleştirerek, projemizi başlattık; hediye
paketlerini sunduk. Bundan sonra Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü personellerimiz,
ilçedeki tüm özel ve kamu hastanelerini her
gün ziyaret ederek, yeni doğan bebeklere
hediyelerini ulaştıracak. Tüm ailelere ve
bebeklere sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar
diliyorum” dedi.
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4 noktaya

Giysi Kumbarası

Alanya Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,
vatandaşların yardımlarını
daha yakın noktalardan hızlı ve
düzenli toplayabilmek için
şehrin 4 ayrı bölgesine,
“giysi kumbarası” kurdu.
Yıllık 3 bin 200 kişiye yaklaşık 20.000
parça giyim yardımı ulaştıran Alanya
Belediyesi Gönül Pınarı'na, artık
şehrin 4 noktasına konulan “Gönül
Pınarı Giysi Kumbası” ile daha kolay
bağış yapılabilecek.

Kumbaralar
4 ayrı noktaya konuldu
Vatandaşların bağışlamak istediği
kullanılabilir durumdaki giysi, ayakkabı,
oyuncak vb. gibi ürünler artık ihtiyaç
sahiplerine daha hızlı ulaşabilecek.
Şehrin 4 farklı noktasına kurulan giysi
toplama kumbaralarına bırakılan eşyalar,
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri

Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahibi
ailelere ulaştıracak. Hacet Caddesi,
Cikcilli, Mahmutlar Belediye Hizmet
Binası karşısı ve Konaklı'ya kurulan
giysi kumbaraları, her hafta belediye
ekiplerince düzenli olarak boşaltılacak.

“Giysi kumbaralarımızla
daha fazla hayırsevere
ulaşacağız”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, giysi kumbaraları ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Kurulan kumbaralar
her hafta belediye ekiplerimizce
boşaltılacak. Kullanılabilir durumda

olan ürünler Gönül Pınarı Mağazamızdan
kırsal ve merkezde ikamet eden ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırılacak.
Vatandaşlarımız, bağışlamak istedikleri
kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve battaniye
gibi ürünleri giysi kumbaralarına bırakarak
ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler.
Kumbaralar sayesinde daha fazla hayırseverin yardımlarını ihtiyaç sahipleriyle
buluşturmayı düşünüyoruz” dedi.
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Alanya Belediyesi
Sağlıklı nesiller için
kolları sıvadı
Alanya Belediyesi
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
öğrencilere gençlerde artan duruş
bozuklukları ve omurga rahatsızlıklarını
anlatan eğitim seminerleri düzenliyor
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Alanya Belediyesi
gençleri obeziteden
ve omurga
bozukluklarından
korumak için lise,
ortaokul ve ilkokul
öğrencileri için eğitim
semineri düzenliyor.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü bünyesinde
hizmet veren ﬁzyoterapist ve
diyetisyenler tarafından verilen
seminerlerde öğrencilere, omurga
sağlığı ve duruş bozuklukları
(ergonomi) ile sağlıklı beslenmenin
önemi anlatılıyor. Görsel öğelerle de
desteklenen eğitimler, ilk etapta
liselerde başladı.
Fizyoterapist Erdem Demir,
Diyetisyen Şule Yavuz Demir ve
Merve Kodal tarafında sürdürülen
eğitimler, yıl sonuna kadar devam
edecek. Sağlıklı nesillerin
yetiştirilmesi hedeﬂenen eğitimler,
liselerden sonra ortaokul ve
ilkokullarla devam edecek.

“Öğrenciler
bilgi kirliliğinden kurtuluyor”
Diyetisyen Şule Yavuz Demir, verilen
seminerlerle öğrencilerin son

dönemlerde oluşan bilgi kirliliğinden
kurtulduklarını söyledi.
Demir, “Kilo alma korkusu veya kaslı bir
vücuda sahip olma isteği ile bilinçsiz
yapılan dengesiz ve düşük kalorili diyet
uygulamaları, fast foodlar ve hazır gıda
tüketimi sıklığının artması gibi pek çok
konuda öğrencileri bilgi kirliliğinden
kurtarıyoruz.” dedi.

“Vücut yapısındaki
bozuklukların
önüne eğitimle geçilebilir”
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve
Yaşam Merkezi'nde görevli
Fizyoterapist Erdem Demir,
gençlerde artan duruş bozuklukları
ve omurga rahatsızlıklarının eğitimle
giderilebileceğini kaydetti. Demir,
“Uygun olmayan duruş (postür)
nedeniyle çok sık rastlanmaya
başlanan omurga bozukluklarının
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bölgemizde de arttığını gözlemliyoruz.
Bu sorunun eğitim ile önüne geçilmesini
hedeﬂiyoruz.” dedi.

Haftada 500 öğrenci
bilinçlendiriliyor
Seminerlere katılan Alanya Belediyesi
diyetisyenleri ve ﬁzyoterapistleri,
sağlıklı nesiller için beslenme, ergonominin önemi, nelerin yapılması gerektiğini
gençlere aşılamak, bu yönde alışkanlıklar kazanmak için her hafta 3 lisede
yaklaşık, 500 öğrenciye eğitim veriyor.
Eğitim seminerlerine son derece ilgi
gösteren öğrenciler, okul yetkilileri ve
veliler ise hizmetten dolayı memnunlar.
Belediye diyetisyenleri bu eğitimlerin
yanısıra aynı zamanda vatandaşlara
verdikleri ücretsiz diyetisyenlik hizmetlerini de aksatmadan devam ettiriyor.
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Başkan Yücel'den
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a
Alanya gravürü

Başkan Yücel
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a
19. yüzyılda Alanya gravürü
hediye etti.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey
Lavrov, Alanya'da düzenlenen
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik
Planlama Grubu Beşinci
Toplantısı'na katıldı. Rus Dışişleri
Bakanı Lavrov'a 19. yüzyılda
Alanya gravürü hediye eden
Başkan Yücel, uluslararası
düzeyde önemli bir toplantının
Alanya'da yapılmasını sağlayan
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'na da teşekkür etti.
Alanya uluslararası düzeyde
önemli bir toplantıya ev sahipliği
yaptı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov,
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik
Planlama Grubu Beşinci Toplantısı'na katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın 5-6 Aralık'ta
Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi düzenlenen bu önemli toplantıda, ikili ilişkiler ve
uluslararası gündem, ayrıca Türk turizmi
ve tarım sektörüne uygulanan bazı
kısıtlamalar görüşüldü. Toplantıyı çok
sayıda ulusal ve yabancı medya kuruluşları da yakından takip etti.

Başkan Yücel Lavrov'a
tablo hediye etti
Belediye Başkanı Yücel'in de katıldığı karşılama
heyeti, Bakanları Okurcalar'da konakladıkları
otelde karşıladı. Bakanlar ve beraberindeki
heyet, otelde gerçekleşen toplantının ardından
Alanya Limanı'ndaki yemekli toplantıya katıldı.
Toplantının ardından Başkan Adem Murat Yücel,
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, 19.yüzyıl
Alanya'sını yansıtan bir gravür hediye etti.

Başkan Yücel Bakan
Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, toplantının ardından NTV ve İhlas
Haber Ajansı'na, Alanya turizmi ve
gündeme dair değerlendirmelerde
bulundu. Başkan Yücel, bu toplantının
Alanya'da yapılmasının çok önemli
olduğunu belirterek; “Dışişleri Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu'na Alanya'nın
tanıtımına önemli katkılarından dolayı
teşekkür ederim” dedi.
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EXPO 2016'dan

Alanya Bahçesi'ne
2 ödül birden
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54 Ülkenin katıldığı ve 4.5 milyonu aşkın yerli
ve yabancı turistin ziyaret ettiği Expo 2016
Antalya'da, Uluslararası Bahçe Bitkileri
Üreticileri Birliği'nin (AIPH) oluşturduğu jürinin

EXPO 2016 Antalya'ya katılım sağlayan
ülkeler ile il ve ilçeler arasında düzenlenen en başarılı bahçe yarışmasında
Alanya Belediyesi'ne iki ödül birden
verildi. Alanya Belediyesi, Expo 2016
“En İyi İlçe Bahçe” 2.'lik Ödülü ve Eğitici
Bahçe Özel Ödülü”yle taçlandırıldı.

değerlendirmesi
sonucunda, en iyi
ülke ile il ve ilçe
bahçeleri belirlendi.
Ödüller, Gıda Tarım
ve Hayvancılık
Bakanı Faruk
Çelik'in de katıldığı
Expo 2016 Antalya
Bahçecilik Ödül
töreninde dağıtıldı.

En iyi ikincilik Alanya Belediyesi'nin
Expo 2016'ya ev sahipliği yapan Antalya'nın
ilçeleri, 6 ay boyunca kültürel, tarihi ve doğal
değerlerin sergilendiği birer tanıtım bahçesi
kurdu. Antalya'nın ilçe bahçeleri arasında,
yapılan değerlendirmede Alanya 2. oldu.
Dereceye giren ilçe bahçelerine ödülleri,
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Uysal
tarafından verildi.

Alanya Bahçesi Eğitici Bahçe Özel
Ödülü'ne de layık görüldü
Tasarımı, projelendirilmesi, uygulaması Alanya
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen Alanya Bahçesi'nde,
6 ay boyunca aktivite programları, workshop
çalışmaları, bahçe bakımları, misaﬁr ağırlama ve
tanıtım çalışmaları yapılarak tüm yerli ve yabancı
ziyaretçilere Alanya tanıtıldı. Yapılan eğitici
çalışmaların meyvesini de alan Alanya
Belediyesi, “Eğitici Bahçe Özel Ödülü” ile
ödüllendirildi. Expo 2016'da 2 ödüle layık görülen
Alanya Belediyesi'nin “En İyi İlçe Bahçe 2.'lik
Ödülü” ve “Eğitici Bahçe Özel Ödülü”nü, Alanya
Belediye Başkanlığı adına Park ve Bahçeler
Müdürü Nazmi Uyar aldı.

Yücel: “Aynı anda 2 ödül alan 3
kurumdan biriyiz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
yaptığı açıklamada “Expo2016' da aynı anda 2
ödül alan 3 kurumdan birisi olmayı başarmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bahçenin
yapılmasında ve Expo sürecinde emeği geçen
tüm personelimize ve katkı sağlayan herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Paşayeva;
“Türkiye Bizim Canımızdır”
Alanya
Belediyesi'nin
13'üncüsünü
düzenlediği
Uluslararası
Alanya Caz
Günleri'ne
katılmak için
Alanya'ya gelen
Azerbaycan Milli
Meclisi'nin
milletvekili Ganire
Paşayeva,
“Türkiye Bizim
Canımızdır” dedi.

Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan Milli
Meclisi'nin diğer milletvekilleri Musa Qasımlı, Nizami
Afarov ve Azeri gazeteci televizyoncu Etibar Babayev ile Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'i makamında ziyaret etti.

Azerbaycan ile
Kardeş Şehir projesi
konuşuldu
Caz Günleri'ne katılımlarından
dolayı milletvekillerine teşekkür
eden Başkan Yücel, ”Aramızdaki
kültürel ve kardeşlik bağlarını
daha da güçlendirmek için yakın
zamanda Azerbaycan'dan bir
şehir ile Alanya'nın kardeş şehir
olması için çalışacağız. Ayrıca
Alanya'da Azerbaycan Sokağı
gibi bir projelerimiz var” dedi.

“Dostluğumuzu
geliştirmek için
yeni projeleri görüştük”
Alanya Uluslararası Caz Günleri'nin kapanış gecesinde
konuşan Başkan Yücel; “Aramızda Azerbaycan Milli

Meclisi'nin değerli milletvekilleri var. Dostluğumuzu,
kardeşliğimizi ve değerlerimizi geliştirmek amacı ile
yeni ve güzel projeler için
görüşmelerde bulunduk. Ben
kendilerine teşekkür ediyorum.”
ifadesini kullandı.

Paşayeva:
“İki devlet bir millet”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'in ardından söz alan Azerbaycan
Milli Meclisi'nin Milletvekili Ganire
Paşayeva, Haydar Aliyev'in; “İki Devlet
Bir Millet” sözüyle konuşmasına
başlarken katılımcılardan büyük alkış
aldı. Paşayeva; “Türkiye bizim
canımızdır. Biz Haydar Aliyev'in de
dediği gibi iki devlet bir milletiz.
Başkanımız ile de konuştuk. Yakın
zamanda Azerbaycan'dan bir şehir ile
Alanya'nın kardeş şehir olması için
çalışacağız. Bu şekilde ilişkilerimiz
daha da güzelleşecek. Bu muhteşem
gecede bizleri buraya davet eden ve
bu güzel organizasyonun
hazırlanmasını sağlayan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel'e teşekkür ederim” dedi.
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Başkan Yücel,
İngiliz Acentecilere
Alanya'yı tanıttı
Aynı zamanda Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı
(ALTAV) Başkanı da olan
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
İngiltere'de faaliyet
gösteren ve Alanya'da
kampa giren turizm acentesi temsilcilerini ağırladı.
İngiltere'de Alanya'yı tanıtacak ve tatil
satacak olan acentelerden 50 kişilik temsilciyi ağırlayan Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, acentecileri akşam yemeğinde ağırladı. Laguna Beach Alya Resort
Otel'in ev sahipliğinde verilen yemek
davetine, TAV Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay, ALTAV ve
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
(ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet
Dahaoğlu da katıldı.

“Alanya'yı İngiltere'de daha
tanınır hale getirmek istiyoruz”
Yemek öncesinde bir konuşma yapan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, acente
yetkililerine Alanya'daki tarihi ve doğal
güzellikleri anlattı.
Başkan Yücel; “Bizler sizlerin de desteği ile
Alanya'yı ziyaret eden İngiliz misaﬁrlerimizin
sayısını artırmak, Alanya'yı İngiltere'de daha
tanınır hale getirmek istiyoruz. Yılın 300 günü
güneşli olan Alanya'da, misaﬁrlerimize bütün
yıl güvende ve keyiﬂi bir tatil olanağı sunuyoruz.
Tatil satan turizm profesyonelleri olarak sizlerden ricamız, Alanya'daki huzurlu yaşam
olanaklarını ve olumlu anılarınızı, ülkenizdeki
insanlara en iyi şekilde aktarmanız.” dedi.
İngiltere Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve GazipaşaAlanya Havalimanı İşletmecisi TAV Holding'in
girişimleriyle ve Meeting Point Turkey'in katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, acente
temsilcileri Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıştırıldı. Acente temsilcilerinin yaşayarak deneyimledikleri Alanya'yı, İngiltere'de
daha kolay pazarlayabilmeleri hedeﬂeniyor.
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Alanya'da
caz fırtınası esti
Alanya Belediyesi
tarafından düzenlenen
“13. Alanya Uluslararası
Caz Festivali”nde,
Türkiye ve Dünya'nın
usta cazcıları Alanya'da
fırtına estirdi.
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Son yıllarda gerçekleştirdiği
kültürel ve sanatsal
etkinliklerle Türkiye'nin
önemli kültür-sanat
şehirlerinden biri haline gelen
Alanya, 29, 30 Eylül ve
01, 02 Ekim tarihleri arasında
13. Uluslararası Alanya Caz
Günleri'ni düzenledi.
Tarihi Kızılkule önünde
düzenlenen 4 günlük
organizasyonda, dünyaca
ünlü caz ustaları
müzikseverlerle buluştu.

150'yi aşkın
caz sanatçısı ağırlandı

Müziğin farklı dilleri ve
renkleri Alanya'da buluştu

Alanya Belediyesi'nin organize ettiği,
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
(ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı
(ALTAV), Summer Garden 'ın
katkılarıyla TRT Müzik, Dream TV ve
Radyo D'nin medya sponsoru olarak
destek verdiği Alanya Uluslararası Caz
Günleri, 13. yılında da büyük beğeni
topladı.
Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışından
150'yi aşkın ödüllü sanatçıyı ağırlayan
Alanya Uluslararası Caz Günleri, caz
denilince ilk akla gelen festivaller
listesindeki sıralamasını korudu.

29, 30 Eylül – 01, 02 Ekim 2016 tarihleri
arasında tarihi Kızılkule Meydanı'nda
Alanya Kalesi'nin sihirli ışıkları altında
gerçekleştirilen, 13. Alanya Uluslararası
Caz Günleri, dünyaca ünlü caz sanatçılarını Alanya'da buluşturdu. İlk gün, ABD'de,
Budapeşte ve Dubai'de konserler veren
ayrıca İstanbul Uluslararası Caz Festivali,
Ankara Uluslararası Caz Festivali,
Akbank Uluslararası Caz Festivali gibi
festivallerde yer alan Ece Göksu ve
dünyanın en prestijli GRAMMY müzik
ödülünü kazanan Armonika sanatçısı
Gregoire Maret sahne aldı.
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Daha sonraki günlerde Ece Göksu'yu,
Makedonya Makfest Şarkı
Yarışması'nda en iyi yorumcu ödülünü
alan, Avustralya South Pasiﬁk Şarkı
Yarışması'nda ve Mısır Kahire Şarkı
Yarışması'nda dünya 3.lüğü ödüllerini
ülkemize kazandıran Meltem
Taşkıran&Eser Taşkıran Quartet takip
etti. Aynı gece Vedat Sakman, Alanya
Caz Günleri'nde sevenleriyle buluştu.

Dixie Kings of Hungary Grubu
büyük ilgi topladı
Caz Günlerinin 3. Gününde
Macaristan'da ve dünyanın çeşitli
ülkelerinde yılda 200 den fazla konser
veren, 64'ten fazla albümleri olan,
Televizyonda show programı yapan ve
her yıl milyonlarca izleyici tarafından

büyük dikkatle takip edilen, Avrupa,
ABD ve Uzak Doğuda turnelere çıkan
Dixie Kings Of Hungary sahne aldı.
Aynı gece saat 22:00'da Rachelle
Jeanty& e Afrojazz Experıence
grubu da Türk ve yabancı hayranlarına
en başarılı parçalarını seslendirdi.
Alanya Caz Günleri'nin kapanışını ise,
Bakü Müzik Akademisi mezunu,
uluslararası yarışmalarda ödüller alan,
besteci, piyanist ve aranjör genç bir
müzisyen Etibar Asadli ile yaptı.
Etibar'a gecede özel konukları Samira
Efendiyeva ve Shehriyar Imanov eşlik
etti.Azeri sanatçıların konserini,
Azerbaycan Milli Meclisi'nin
milletvekilleri Ganire Paşayeva, Musa
Qasımlı, Nizami Jafarov, Azeri gazetecitelevizyoncu Etibar Babayev de izledi.

Yücel, “sizlerin gülen yüzü
bizim yol haritamız olacak”
13. Uluslararası Alanya Caz
Günleri'nin kapanış gecesinde
konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel; “Siz değerli
Alanyalıların yoğun katılımı ile
13. Alanya Uluslararası Caz
Günleri'ni, Azerbaycan'dan gelen
sanatçılarımızın muhteşem
konseri ile sonlandırdık. Alanya
Belediyesi'nin sosyal ve kültürel
alandaki faaliyetleri, diğer icraatları
gibi artarak ve gelişerek devam
edecek. Sizlerin memnuniyeti
mutluluğu ve gülen yüzü bizim yol
haritamız olacaktır” dedi.
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Tarihi Kentler Birliği'nden
Alanya Belediyesi'ne
“Başarı Ödülü”
Yaptığı restorasyon ve kültürel miras
çalışmalarından dolayı
Tarihi Kentler Birliği tarafından
“Başarı Ödülü”nde layık görülen
Alanya Belediyesi, ödülünü
16-19 Kasım tarihleri arasında
Antalya Expo Center'da açılan
Yapex Restorasyon Fuarı'nda aldı.
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Tarihi Kentler Birliği'nin ülkemizin doğal,
tarihsel, kültürel mirasının korunması
ve özgün kimliğinin yaşatılması
yönündeki başarılı çalışmalarını
ödüllendirmek için açtığı yarışmada,
Alanya Belediyesi, “Hıdırellez/Agios
Georgios Kilisesi Restorasyon”
çalışması ile Başarı Ödülü kazandı.
Tarihi Kentler Birliği'ne üye 432
belediyenin katıldığı yarışmada
kazanılan ödül, Yapex Restorasyon
Fuarı'nda düzenlenen törende
Alanya Belediyesi adına Başkan
Yardımcısı Ali Yenialp'e teslim
edildi.

Alanya Belediyesi YAPEX'te
“İşlevlendirilmiş Kültürel
Mirasımız” standı açtı
Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü, 5 yıldır katıldığı Yapex
Restorasyon Fuarı'nda, bu yıl da
“İşlevlendirilmiş Kültürel Mirasımız”
standıyla yerini aldı.
Bu yılın teması olan “Kültür Miras ve
İşlevlendirme” kapsamında açılan
“İşlevlendirilmiş Kültürel Mirasımız”
standı ile Alanya Belediyesi'nin bugüne
kadar restore ettiği ve kullanımlarına
göre yeniden işlevlendirdiği yapılar,

yazılı ve görsel olarak tanıtıldı.
Sergileme objeleri olarak geleneksel
Alanya evlerinde kullanılan kapı kilidi
ve tokmağı gibi çeşitli demir aksamlar
ile marangozluk aleti olarak eski
ahşap rendeler kullanıldı.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma
ve Tanıtma Vakfı İşbirliği ve Tarihi
Kentler Birliği desteği ile Akdeniz
Tanıtım tarafından düzenlenen fuara,
Avrupa Tarihi Kentler Birliği de destek
verdi. Yapex Restorasyon Fuarı'na,
42'si belediye olmak üzere 153 ulusal
ve yerel ﬁrma katıldı.
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Noel Pazarı
Yine farkındalık yarattı
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından
bu yıl 7.si düzenlenen “Alanya Uluslararası Noel Pazarı”
yine farkındalık yarattı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen ardından,
4 Aralık Pazar günü Belediye arkasındaki meydanda
düzenlenen pazarın geliri engelli vatandaşlar için kullanılacak.
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Belediye arkasındaki alanda düzenlenen
etkiliğe Kaymakam Hasan Tanrıseven,
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi,
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri,
vatandaşlar ve çevre ilçelerde yaşayan
binlerce yerleşik yabancı katıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethindeki hoşgörü bizim ülkemizde hala aynı
etkiyle devam ediyor. Atalarımızdan miras
aldığımız Türk-İslam medeniyeti hoşgörüsünü, bizler de sonsuza kadar yaşatmayı
hedeﬂiyoruz. Anlayış ve saygımızla tüm
dünyaya örnek olmalıyız”.

Yücel, “Hoşgörü kültürünü
yaşatıyoruz”

Vatandaşların takdirini topladı

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah
Karaoğlu ve Yabancılar Meclisi Sözcüleri
Ushi Greune, Fran Vince, Dina Adseva'nın,
7. Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın
önemine dair konuşmalarının ardından
kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, hoşgörü kültürünün
önemine dikkat çekti.

Alanya Belediyesi
Yabancılar Meclisi tarafından
bu yıl 7.si düzenlenen
“Alanya Uluslararası Noel Pazarı”
yine farkındalık yarattı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün
hemen ardından, 4 Aralık Pazar
günü Belediye arkasındaki
meydanda düzenlenen pazarın
geliri engelli vatandaşlar için
kullanılacak.

Yücel, Selçuklu ile başlayan hoşgörü
kültürünün, 1453'te Fatih Sultan
Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte,
günümüze kadar aynı etkiyle devam
ettiğini vurguladı. Başkan Yücel şunları
kaydetti: “Dostluğun ve kardeşliğin en
güzel örneğinin sergilendiği Noel Pazarı,
dostluk ve kardeşlik pazarı oldu. Alanya
dünyanın sayılı tatil merkezlerinden biri.
79 milletten 17 bin yerleşik ve 37 bin mülk
sahibi yabancıya ev sahipliği yapıyor.
Bu meydanda yapılan hizmet, insana
verilen değerin bir göstergesidir. 1453'te

7 yıldır engelliler yararına düzenlenen
etkinliğin, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü'nün hemen arkasından organize
edilmesi vatandaşların takdirini topladı.
Antalya, Side , Manavgat gibi turizm
merkezlerinden de turların düzenlendiği
etkinlik, 1 gün sürdü.
Pazardan elde edilen gelirin tamamı ise
engelli vatandaşların tekerlekli sandalye,
medikal ihtiyaçları, şarj istasyonu ve sağlık
hizmetleri için kullanılacak.
7. Alanya Uluslararası Noel Pazarı'na
yabancı derneklerin yanısıra çok sayıda
sivil toplum kuruluşu ve işletme de
katılarak stant açtı. Bu stantlarda, her ülke
kendi milli kültürüne ait yiyecek, içecek,
giyecek ve hediyelik eşyalar sergileyerek
satış yaptı. Yabancı müzik ve folklor
gruplarının sahne aldığı etkinlikler akşam
saat 20.00'a kadar devam etti. Alandaki
14 metrelik ışıklı noel ağacı ise ortama
renk kattı.
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11 kelebek,
bir kelebeğin günlüğünü kaleme aldı

79

Alanya Belediyesi Tiyatro
Müdürlüğü tarafından
2015-2016 sezonunda
düzenlenen yazarlık kursuna
katılan 11 çocuk,
“ Bir Kelebeğin Günlüğü” adlı
hikâye kitabı yazdı. 11 kelebek
yazar, basın toplantısında
ilk kitaplarını Alanya Kaymakamı
Dr. Hasan Tanrıseven ve
Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel için
imzaladı.

Yücel, çocuklara ilk anahtarı
teslim etti
Alanya Hamdullah Emin Paşa Koleji Türkçe
Öğretmeni Ayşegül Akın, “Bu eser çocuklar
tarafından oluşturulan önemli bir hikaye
kitabıdır. Belediye Başkanımız Yücel,
geleceğin yazarlarına, yazarlık yolunu açan
ilk anahtarı teslim etmiştir. Desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

“Alanya Belediyesi
3'üncü kitabını bastı”
Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise, Alanya
Belediyesi'nin yayıncı kuruluş unvanına
sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu üçüncü
kitabımız. Çocuklarımız bizi gururlandırdı.
4. kitabımızın basımı için de çalışmalara
başladık. En kısa zamanda onu da
basacağız.” ifadesini kullandı.

Başkan Yücel: “İlk Emir Oku”
Allah'ın Müslümanlara Hz. Muhammed
(s.a.v) vasıtasıyla gönderdiği ilk emrin
“oku” olduğunu hatırlatan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
okuma, yazma ve ilmin önemine işaret
etti. Başkan Yücel çocuklara, gençlere
bilgisayar başında daha az vakit
harcayarak, kendilerini geliştirmeleri
tavsiyesinde bulundu.
Alanya Belediye Başkanı Yücel; “Yerel
Yöneticiler olarak eğitime katkı
sağlamamız gerekiyor. Gelecek nesilleri
ihya etmeliyiz. Bu ancak eğitime yapılacak
katkılarla gerçekleşir. Hem okumalı, hem
de yazmalıyız. Genç yazarların
yetişmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.
Yolları açık olsun.” diye ekledi.
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Yöresel lezzetleri
ev hanımları yaşatacak
Unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerin yaşatılması için
Alanya Belediyesi'nin başlattığı Yöresel Yemek Atölyesi,
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi
Bölümü Muftağı'nda devam ediyor.
Yabancıların da ilgi gösterdiği
kursa 300 kişi katıldı

“Geçmişte nasıl pişiriliyorsa
o şekilde öğretiyoruz”

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği
yemek kurslarına, Alanyalı ev
hanımlarının yanı sıra yerleşik
yabancılar da büyük ilgi gösteriyor.
Şimdiye kadar düzenlenen toplam 9
kursta, 300 kursiyere Alanya yemekleri
öğretildi. Ücretsiz olan kurslar periyodik
aralıklarla tekrarlanacak.
Alanya'ya özgü yöresel yemeklerin
yaşatılması amaçlanan kursta, geçmişten
günümüze pek çok yemeğin yapımı
öğretiliyor.

Kurs hakkında bilgi veren Alanya
Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü
Sevda Erdoğmuş, “Yöresel Alanya Ev
Yemekleri Kursu ile amacımız geçmişten
günümüze yöresel tatlarımızı yaşatmak.
Bu arada yöresel yemeklerimize yeni bir
şey katmıyoruz. Geçmişte Alanya'da nasıl
pişiriliyorsa aynı şekilde özgün olarak
öğretiyoruz.” dedi
Alanya Belediyesi Yöresel Yemek
Atölyesi'nde öğretilen başlıca yemekler
ise, Hülüklü Çorba, Un Çorbası, Darı
Çorbası, Laba Dolması başta olmak üzere,
Bumbar Dolması, Göleviz Yemeği ,
Kabuklu Kuru Fasulye Yemeği, Kuru
Patlıcan Yemeği, Bal Kabağı Yemeği, Ayva
Yemeği , İlibada Sarması ,Tavuklu Pilav,
Kıymalı Pilav, Fasulye Piyazı, Ülübü Piyazı,
Taratorlu Patlıcan, Dikenli Kabak,
Yoğurtlama, Alanya Çöreği, Kırtakı, Kak,
Kabak Tatlısı, Çiğirdik, Kaşık Helvası, Öküz
Helvası ve S Pasta'dan oluşuyor.

Yemekleri Alanyalı ünlü lezzet
ustaları uygulamalı öğretiyor
Yöresel ev yemekleri kursunu Alanya'nın
ünlü lezzet ustaları Emine Çorbacı veriyor.
Emine Çorbacı hem yemekler hakkında
bilgi veriyor, hem de kursiyerlerle birlikte
pişirdiği yemeklerin püf noktalarını
anlatıyor.
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Yöreks Fuarında
Alanya standına yoğun ilgi
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin (TOBB) desteği ve
Antalya Ticaret Borsası'nın
(ATB) organizasyonuyla Antalya
Fuar Merkezi'nde (ANFAŞ)
bu yıl 7. si düzenlenen Yöresel
Ürünler Fuarı'nda Alanya
standına protokol ve davetliler
yoğun ilgi gösterdi. Alanya'ya
özgü ürünlerin yer aldığı Alanya
standında, Alanya Belediyesi
tarafından ipek dokuma ve ipek
kozasından çiçek yapımı da
uygulamalı gösterildi.

Alanya standına Bakan
Tüfenkci'den büyük övgü
Fuarın açılışına katılan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP
Antalya Milletvekili Mehmet Günal,
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel Alanya standını ziyaret
ettiler. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel'den Alanya ve Alanya standı
hakkında bilgi alan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci,
beraberindekilerle birlikte standı gezdi.

Alanya'ya özgü Alanya kabağı ve bakır
işlemeciliği ile Alanya Belediyesi
tarafından; “Muzdan Sanata Hayalden
Tasarıma” başlığı altında muz liﬁ, muz
liﬁnden elde edilen iplik, muz liﬁnden
dokuma örneklerini inceleyen Bakan
Tüfenkci, özel olarak hazırlanan üç
boyutlu Alanya tanıtım ﬁlmini de izledi.
Alanya muzu ile tropikal meyvelerin
tadına bakan Tüfenkci ve
beraberindekiler Alanya standından
övgüyle bahsettiler. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Bakan
Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğ'na muz liﬁ ve ipek
kozasından yapılan çiçek tablosu hediye
ederek, teşekkür etti.
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“Duvaktaki Bereket Yörük Gelini”
sergisi büyük beğeni aldı

Alanya Belediyesi ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ortaklığında,
Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yörük yaşamı ve gelin kültürünün
anlatıldığı “Duvaktaki Bereket Yörük Gelini” sergi düzenlendi.
Yörük ve gelin kültürünün anlatıldığı Duvaktaki
Bereket Yörük Gelini sergisi, Alanya Belediyesi
ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ortaklığında,
Antalya, Kumluca ve Expo 2016'dan sonra
Alanya'ya getirildi. Serginin açılışını Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen
ve Antalya Kadın Müzesi'nin kurucularından
ve ATAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yeliz Gül Ege yaptı.

“Yörük kültürünün Alanya'da
tanıtılması mutluluk verici”
Duvaktaki Bereket Yörük Gelini sergisinin
açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Alanya'da yörük kültürünün
hala yaşatıldığını vurgularken şunları söyledi;
“Alanya yörük kültürüyle yoğrulmuş bir bölge.
Yörük kültüründe kadınların yeri ayrıdır. Kadının
çok önemli olduğu bir anlayışı savunan bu

kültürün Alanya'mızda tanıtılması mutluluk
verici bir hadisedir.”

“Duvaktaki Bereket”
enstalasyonu ilgi çekti
Toplam 40 adet fotoğrafın bulunduğu serginin
küratörlüğünü Prof. Nevzat Çevik kendine ait
fotoğraﬂa yaptı. Fotoğraﬂar yörük yaşamını ve
onun içinde gelin kültürünü içeriyor. Serginin bir
bölümünde ise Antalya Olgunlaşma
Enstitüsünün yörük gelin kıyafetlerinin bugüne
uyarlanışı ve takılarının bugüne şekillenmesini
kapsıyor. Diğer yandan serginin çok dikkat
çeken bir objesi de Antalyalı Moda Tasarımcısı
Deniz Koparal'ın Etekleri Yörük Çadırını ve onun
içinden günümüz gelinliği ile yükselen, bir elinde
bereketi simgeleyen başak ve diğer elinde
nazara karşı sarımsak ve gelin teli olan, yüzü
nazarlıkla örtülü “Duvaktaki Bereket” isimli
enstalasyon yer aldı.
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Beldiye tiyatrosu
Ödülleri topladı

Alanya Belediye Tiyatrosu başarılı çıkışını
sürdürüyor. Alanya Belediyesi Tiyatro
ekibi, performansıyla yerel ve ulusal çapta
ses getirmeye devam ederken, bu yıl 16.'sı
Eskişehir'de düzenlenen Direklerarası
Seyirci Ödülleri töreninde 2 dalda 4 ödül
kazandı. Direklerarası Seyircileri'nin
oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 20152016 Tiyatro Sezonu'nda 24 ilde sahneye
koyulan oyunları seyrederek; Performans,
Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde ödül
alanları belirledi.

Antalya Bölgesi'nde ödül alan
tek belediye tiyatrosu Alanya

Eskişehir'de düzenlenen
“16. Direklerarası
Seyirci Ödülleri” töreninde,
Alanya Belediye Tiyatrosu
2 dalda 4 ödüle layık görüldü.

Alanya Belediye Tiyatrosu, Antalya'nın 19
ilçesi arasında 16. Direklerarası Seyirci
Ödülleri töreninde ödül kazanan tek
belediye tiyatrosu oldu. Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde yapılan 16.
Direklerarası Seyirci Ödülleri töreninde,
“Bu Ne Vasiyet” oyunu ile Yazar Engin
Anak, “Yılın En iyi Oyun Yazarı” ödülüne
layık görüldü. Oyunda sergilediği etkileyici

performans ile Mustafa Erman Doğan En
İyi Erkek Oyuncu, Aysel Özdemir ise En İyi
Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Yine Belediye Tiyatrosu oyuncularının
sahnelediği bir başka oyun “Püf
Noktası”ndaki başarısıyla da Vedat
Akbulut, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü
kaptı.

“Belediye Tiyatromuz
kalitesini tescilledi”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 16. Direklerarası Seyirci Ödülleri
töreninde ödül alan tiyatro ekibini
kutlarken şu ifadeleri kullandı: “Belediye
tiyatromuz kurulduğundan beri hep
nitelikli oyunlar sergiledi. Tiyatro
konusunda tüm Türkiye tarafından
tanınmış, işinin ehli yönetmenlerle çalıştık.
Sonuç olarak da iki yıldır birçok dalda
ödüller alan bir tiyatro haline geldik. Yine
bu yıl tiyatromuz 4 ödül alarak kalitesini
tescilledi. Alanyamızın adını sanatla,
tiyatroyla tüm ülkeye duyurdu. İki yıldır
ödüle doymayan Belediye Tiyatromuzu
yürekten kutluyorum.”
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Alanya Belediye Tiyatrosu
Adana'yı mest etti

Alanya Belediye Tiyatrosu,
bu yıl 3'üncüsü düzenlenen
“Uluslararası Adana Şehir
Tiyatroları Buluşması”nda
katıldığı 2 oyunla,
seyircilerden tam not aldı.

Şehir Tiyatroları Buluşması'na, Alanya
Belediye Tiyatrosu “Orhan Veli'yle Git
Gidebildiğin Yere” ve “Bu Ne Vasiyet”
oyunlarıyla katıldı. Alanya Belediye
Tiyatrosu 23 Ekim Pazar günü Adanalı
seyircilerin karşısına, Orhan Veli'yle Git
Gidebildiğin Yere isimli oyunla çıktı.
Rejisörlüğünü Murat Atak, metin
düzenlemesini Nilbanu Engindeniz'in
yaptığı, ünlü şair Orhan Veli'nin
eserlerinden oluşan müzikli oyun Adanalı
seyirciler ve festivale katılan tiyatrolar
tarafından tam not aldı. Şair Orhan Veli'nin
hayatından ve eserlerinden kesitlerin
sunulduğu oyunda salonu dolduran tiyatro
severler duygusal anlar yaşadı.

Önce duygulandırdı
sonra güldürdü
Festivalin 2'nci gününde ise “Bu Ne
Vasiyet”i sahneye koyan Belediye
Tiyatrosu sanatçıları bu kez seyircileri
kahkahaya doyurdu. Yaklaşık 550 kişinin
izlediği oyun, 2016 Direkler Arası Seyirci
Ödülleri'nde Yılın Yazarı, Yılın Kadın

Oyuncusu ile Yılın Erkek Oyuncusu
ödüllerine sahip. Zengin ve çapkın İtalyan
iş adamı Romeo Terre'nin cenazesine
tüm sevgililerinin gelmesiyle başlayan
trajikomik durumu anlatan oyunu Engin
Anak yazarken, rejisörlüğünü ise Murat
Atak yaptı. Seyircileri kahkahaya boğan ve
ayakta alkışlanan oyunun sonunda
sahneye davet edilen oyunun yönetmeni
Murat Atak, Alanya Belediye Tiyatrosu
Müdürü Hüseyin Çinal, yazar Engin Anak
ile oyunda rol alan tiyatro sanatçıları
seyircileri selamladı.

“Alanya artık bizim
festivalimize katılan
daimi şehir tiyatrosu oldu”
Burada konuşan Adana Şehir Tiyatrosu
Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş,
Alanya ekibine teşekkür ederek, “Alanya
artık bizim festivalimize katılan daimi şehir
tiyatrosu oldu. Bundan sonra yapacağımız
festivallerde Alanya'yı aramızda
görmekten mutluluk duyacağız.”
dedi.
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Triatlonu 26. yılında
büyük ses getirdi
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Yüzme, koşu ve bisikletten oluşan triathlon
yarışlarında olimpik mesafe, sprint mesafe, genç
kadınlar, büyük kadınlar, genç erkekler, büyük
erkekler yarışları koşuldu. Organizasyon kapsamında
bu yıl ilk defa aquathlon yarışları da düzenlendi.

Genç kadınlarda Fischer birinci olurken milli
sporcumuz Kara ise üçüncü oldu

26 yıldır geleneksel hale
gelen Alanya Etu Triathlon
Avrupa Kupa Finali, 38
ülkeden 600'ü aşkın
sporcunun katılımı ile yine
büyük ses getirdi.
Alanya'nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen 2016 Alanya
ETU Triathlon Avrupa Kupa
Finali, yurtdışındaki spor
kanallarında geniş yer aldı.

2016 Alanya Etu Triatlon Avrupa Kupa Finali
yarışlarının ilk gününde genç kadınlarda Almanya'dan
katılan Sophie Fischer birinci, İngiltere'den katılan
Lucy Farquhar ikinci oldu. Milli sporcumuz İlayda Kara
ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Büyük kadınların galibi Lucy Hall
Kıran kırana geçen büyük kadınlar yarışlarında
rakiplerini geride bırakan ve İngiltere'den katılan
Lucy Hall birinci oldu. Ukrayna'dan katılan
Yuliya Yelistratova ikinci, İngiltere' den Sophie
Coldwell üçüncü…

Alanya' da ilk kez Aquathlon yarışları koşuldu
Final yarışlarının son gününde yaş grupları kısa
mesafe, takım yarışları, aquatlon, genç ve büyük
erkek yarışları koşuldu.
Aquatlonda minik erkek ve kızlar olmak üzere
A1, A2, A3 kategorilerinde yarışıldı. Yüzme ve koşu
branşlarından oluşan ve Alanya' da ilk kez
düzenlenen aquatlon yarışlarına 268 çocuk katıldı.
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Genç erkeklerde
kazanan Gergo Soos
Sezonun son yarışı olan Avrupa Kupa
Finali'nde genç erkeklerde 59 dakika 32
saniye ile Macaristan' dan Gergo Soos
birinci oldu. Yine Macaristan'dan katılan
Botond Karai ikinci, Kazakistan' dan
katılan Meirlan Iskakov üçüncü oldu.

Büyük erkeklerin birincisi
Vladımır Turbayevskiy
Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven
ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel' in start verdiği sezonun en heyecanlı
yarışı 1 saat 47 dakika sürdü. Büyük
erkeklerde birinciği 1 saat 47 dakika
30 saniye derecesi ile Rus Vladimir

Turbayevskiy kaptı. Azerbaycan' dan
katılan Rostislav Pevtsov ikinci, Rus
sporcu Igor Polyanskiy ise üçüncü oldu.

Avrupa ﬁnalleri kapanış
organizasyonu ile
spor tarihindeki yerini aldı
Alanya'nın ev sahipliği ile Galip Dere
Plajında iki gün süren 2016 Alanya ETU
Triatlon Avrupa Kupa Finali ve Aquatlon
Türkiye Şampiyonası, Filika Restaurat'ta
düzenlenen kapanış organizasyonu ile
spor tarihindeki yerini bir kez daha aldı.
Kapanış yemeğinde, 26 yıldır Alanya'da
devam eden triatlonun 1991 'den 2016
yılına kadar olan fotoğraﬂarı misaﬁrlere
ve sporculara slayt ile izlettirildi..
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Yücel: “Spor organizasyonlarının
Alanya ekonomisine katkısı büyük”
Gecenin ilk kapanış konuşmasını
gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel; “Alanya Triatlonu'nun
26. yılına ev sahipliği yapmaktan gurur
duyuyoruz.
2016 Alanya Triatlon Avrupa Kupa
Finalleri'nde 38 ülkeden 600'ü aşkın
sporcuyu Alanya'da ağırladık.
Alanya Belediyesi olarak yıl içerisinde
200'e yakın uluslararası ve ulusal
spor organizasyonları gerçekleştiriyoruz.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen bu spor organizasyonları,
Alanya'nın marka değerini yükseltmekte,
Alanya turizmine ve ilçe ekonomisine
yılda 75 milyon doların üzerinde gelir
getirmektedir.” dedi.

Bertrandi:
“Alanya Triathlonu benim için
çok önemli bir yerde”
Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı
Renato Bertrandi; “26 yıldır yapılan bu
organizasyon artık geleneksel hale geldi.
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Sizler bu organizasyonu bu hale getirdiniz.
Alanya benim için triathlon noktasında çok
önemli bir yerde. Dünden bugüne kadar üstüne
katarak bu organizasyonu geliştirdiniz” dedi.

Tanrıseven: “Alanya Triathlon ile özdeşleşti”
Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven; “Çeyrek
asırdır Alanya'mız bu etkinliğe ev sahipliği
yapıyor. Alanya bu sporda Türkiye deki en iyi yer
olduğunu gösterdi. Artık Alanya triathlon ile
özdeşleşti. Önümüzdeki yıllarda da bu
organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk
duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Alanyaspor'dan
Başkan Yücel'e destek teşekkürü
Başkan Yücel'e, Oba Stadyumu ve Zimbitlik Spor
Tesisleri'ne olan hizmetlerinden dolayı teşekkür
eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,
''Oba Stadyumu'nun çimleri ve stadın genel bakımları
Alanya Belediyesi tarafından yapıldı. Kulubüm adına
Belediye Başkanımıza teşekkür ederim'' dedi.

Aytemiz Alanyaspor
Başkanı Hasan Çavuşoğlu
ve yönetim kurulu üyeleri,
Alanya Belediye Başkanı
Yücel, “Alanyaspor gururumuz”
Adem Murat Yücel'i,
Alanyaspor'a desteklerinin devam edeceğini belirten
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanyaspor
makamında ziyaret
şehrimizin gurur kaynağı. Alanya Belediyesi olarak her
ederek Alanyaspor'a
zaman kulübün yanındayız” ifadesini kullandı.
desteklerinden dolayı
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin ardından
teşekkür etti.
Alan ya Belediye Başkanı Adem MuratYücel'e,
Alanyaspor forması takdim etti.
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Hedef 2020
Tokyo Paralimpik
Olimpiyatları

Alanya Belediyesi, denizlerde
de engelleri aşarak “Hayata
Yelken Aç” projesiyle
ortopedik engellileri, 2020
Tokyo Paralimpik
Olimpiyatları'na hazırlıyor.
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Sadece karada değil
denizdeki engelleri de
kaldırmayı hedeﬂeyen
Alanya Belediyesi,
“Hayata Yelken Aç”
projesiyle, ortopedik
engelli bireyler için
yelkenli kursu açtı.

Alanya Marina'da Alanya & Yat Yelken
Kulübü Antrenörü Cemal Özdiyar ile
haftanın 3 günü teorik ve uygulamalı olarak
çalışan kursiyerler, hem spor yapmanın
hem de sporcu kimliğine sahip olmanın
heyecanını yaşıyor.

“Tokyo Olimpiyatları'nda
ülkemizi temsil etmek istiyoruz”
Spor yapmanın kendilerini ﬁziksel ve ruhsal
olarak daha iyi hissettirdiğini ifade eden
engelli bireyler, bir spor dalında profesyonel
olma yolunda ilerlediklerini de belirttiler.
Hedeﬂerinin paralimpik yelkenli takımı
kurarak 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat-

ları'nda ülkemizi temsil etmek
olduğunu kaydeden engelliler,
sıkı bir çalışma programı yürütüyor.

Cumhuriyet Kupası'nda
engel tanımadılar
Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın 93. yıldönümü kutlama
etkinlikleri kapsamında düzenlenen
“Cumhuriyet Yelken Kupası”na,
Alanya Belediyesi’nden de
3 paralimpik sporcusu katıldı.
Yarışların paralimpik kategorisinde
Mersin ve Alanya'dan 8 engelli sporcu
kupa için büyük bir mücadele sergiledi.
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“Amacımız insanların hayatındaki
tüm engelleri kaldırmak”
Yücel, organizasyona katılan sporcuları
tebrik ederken amaçlarının herkes için
yaşanabilir bir Alanya oluşturarak,
insanların hayatındaki engelleri kaldırmak
olduğunu söyledi.

Mersin Valiliği'nin organizasyonunda,
Mersin Yelken İhtisas ve Yat Kulübü
tarafından düzenlenen Cumhuriyet
Yelken Kupası'nda Mersin ve Alanya'dan
katılan 8'i bedensel engelli toplam 35
sporcu, 6 kategoride kupa için yarıştı.

Sporcuların hırsı ve azmi
büyük alkış aldı
Özellikle paralimpik kategorisinde mücadele eden 8 sporcunun hırsı ve azmi
büyük alkış topladı. İlk deneyimleri olan
sporcular oldukça keyiﬂi vakit geçirdiklerini, ilk kez müsabaka ortamıyla
birçok bilgi öğrendiklerini ve bu alanda
ilerlemek istediklerini dile getirdiler.

Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak
engelli vatandaşlarımızın yapabilecekleri
tüm spor dallarına erişilebilmelerini
sağlamak için çalışıyoruz. Hayata Yelken
Aç projesi ile ortopedik engellilere yelken
kursu veriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam
eden projenin ana amaçlarından biri de
sporcu yetiştirerek olimpiyatlarda
ülkemizi temsil etmek” dedi.
Gün boyu süren yarışların ardından
optimist genel klasmanında Ege Gayret
birinci, Yakup Salel ikinci, Arda Eren
Yılmaz da üçüncü oldu. Paralimpik
kategorisinde de Ali Doğan birinci, Özgür
Metin Gücü ikinci, Tayfun Günaydın da
üçüncülük elde etti.

