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Sevgili Alanyalılar,

Alanya Bülten’in yeni sayısıyla sizlerleyiz.
Geçen yıl, milletimiz 15 Temmuz’da şanlı bir destan
yazdı.
Türk Tarihinin en büyük ihanetlerinden biri olan
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti.
Acılarımız ise ilk günkü gibi taze.

15 Temmuz’da, yüzyıllarca nesilden nesile anlatılacak
hikayeleriyle, hepimizin gönlünde ölümsüzleşen
kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz vesilesi ile bu
Gökkubbenin altında özgürce yaşıyoruz. Geleceğe güven
ve ümitle bakabiliyoruz.
Aziz milletimize, milli iradeye, devletimize ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne yönelik 15 Temmuz Gecesi
başlatılan darbe girişimini tekrar şiddetle kınıyor,
lanetliyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği ve
bütünlüğünü hedef alan bu darbe girişimi, Türk
Demokrasi Tarihine bir kara leke olarak girmiştir.
FETÖ Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi ile tarihin en
karanlık ve en kanlı olaylarından birine şahit olduk. Güç
kullanarak, silah kullanarak ve kan dökerek ülkeyi teslim
almayı amaçlayan asker kılığına girmiş bu teröristler, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin tankıyla, uçağıyla, silahıyla,
milletimizin üzerine bombalar yağdırmış, devletimizin
kurumlarını işgal etmek istemişlerdir. Bu kanlı gecede,
vatan haini katiller, vatanını korumaktan başka bir gayesi
olmayan masum 249 vatandaşımızı şehit etmişler,
binlerce insanımızın üzerine kurşun yağdırmışlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve “Her zaman HAKK’ın
yolunda ve Milleti’nin Yanında olan” Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta
olmak üzere,
Ederi bir dolar olan hainler; verilen salalarla, tankın
önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş ve
dağıtılmıştır.
Yüce Türk Milleti’nin topyekün başlattığı milli mücadele
ruhuyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar boşa
çıkarılmıştır.
15 Temmuz gecesi, vatan ve millet aşkıyla sivil bir direniş
başlatarak, vatanımız, bayrağımız, özgürlüklerimiz,
demokrasimiz ve yarınlarımız için darbecilere meydan
okuyan tüm vatandaşlarımıza minnattarız; şükran

borçluyuz.
Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını canı pahasına
koruyan bu aziz milletimiz her türlü övgü ve takdiri
ziyadesiyle hak etmektedir. O gece Türk Milletinin
devletine ve milli iradeye verdiği destek, tarih boyunca
unutulmayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti sıkıntılı günler geçirmektedir, içte ve
dışta birçok düşmanla mücadele etmektedir. Eli kanlı
birçok terör örgütü kirli emellerini gerçekleştirmek için
vatanımızın birlik ve beraberliğini hedef almaktadır.
Unutulmasın ki, Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde
esaret ve zillete boyun eğmemiştir, bundan sonra da asla
eğmeyecektir.
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.
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
muasır medeniyetler seviyesi hedefine daha güçlü ve
emin adımlarla yürümeye devam edecektir.
Sizlerin huzurunda darbeye direnirken şehit olan
kahraman vatandaşlarımızı, polisimizi, askerimizi bir kez
daha rahmetle anıyorum.
15 Temmuz’da ve geçmişten bu güne vatanı için canlarını
feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Şehit
yakınlarına ve Yüce Türk Milleti’ne başsağlığı dilerim.
Kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat,
tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni
ediyorum.
Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, “Allah bu millete bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ve Yüce Allah, bu kara
günleri bizlere bir daha yaşatmasın.
“Türk Milleti yenilmeyecek, Türk Devleti Yıkılmayacaktır.
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Alanya turizmine yeni bir
soluk getirecek “Alanya
Teleferik” için geri sayım
başladı. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat
Yücel’in Alanya’ya
kazandıracağı en önemli
projelerden biri olan
teleferiğin direk ve
ekipmanları, UNESCO’ya
aday Alanya Kalesi’nin
doğal yapısına zarar
vermemek için Rus
yapımı özel bir helikopterle
monte edildi.
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9 milyon Euro’ya mal olan Alanya
Teleferik Projesi, önümüzdeki günlerde
tamamlanarak hizmete açılıyor. Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’nın
30 yıllık teleferik özlemini en kısa
zamanda bitirip açılışını da
gerçekleştirerek inşallah
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”
dedi.
ALANYA’NIN 30 YILLIK
ÖZLEMİ BİTİYOR
Türk turizmine ve Alanya turizmine
canlılık getirecek Alanya Teleferik için
geri sayımın başladığının altını çizen
Başkan Adem Murat Yücel, Alanya’nın
30 yıllık özleminin kısa zamanda
biteceğini söyledi.

SAATTE 1.130 KİŞİ TAŞINACAK
Başkan Yücel, “Tarihe ve doğaya
saygımızdan son direkler 3 ve 5 ile üst
istasyonu özel bir helikopterle 3 günlük
bir çalışma sonunda kurduk.
UNESCO’ya aday Alanya Kalemizi
korumak, doğaya ve tarihimize saygımız
gereği helikopter destekli bir çalışmayla
Ehmedek bölgesindeki son istasyonun
direk ve malzemelerini taşıyarak
montajını yaptık. Kasım 2016’da
başlayan çalışmalarımızın neredeyse
sonuna geldik. Alt ve üst istasyon ile 5
adet direğin montajı tamamlandı.

Halatlar çekildi, kabinlerin montajı
tamamlandı, testlere başlandı, trafo ve
jeneratörün montajı tamamlandı, alt
istasyonun çatı montajıyla üst istasyon
ile Ehmedek arasındaki yürüyüş yolunun
yapım çalışmaları devam ediyor. 17
kabinimizle saatte 1.130 kişi taşıma
kapasiteli teleferiğimizi önümüzdeki
aylarda halkımızın hizmetine
sunacağız.”dedi.
KÜLTÜREL MİRASIN ZARAR
GÖRMESİ ÖNLENECEK
Damlataş- Ehmedek arasına kurulan
teleferik hattı tamamlandıktan sonra
hem yaz aylarında yoğunlaşan kale
trafiği rahatlayacak, hem de tarihi
dokuya zarar veren büyük tur
otobüslerinin Kale’ye çıkışına izin
verilmeyecek. Böylece Alanya Kalesi’nin
doğal dokusu korunarak kültürel mirasın
da zarar görmesi önlenecek.

ULAŞIMA CAN SUYU OLACAK
Projenin turizm sektörüne farklı bir
soluk getireceğini belirten Teleferik
Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker
Cumbul ise basına yaptığı açıklamada
“Yatırımlarımızla turizmi
canlandırıyoruz. Alanya’da kent
sakinlerine ve turistlere yeni ve farklı bir
deneyim yaşatacağız. Bu yatırım dış
turizme olduğu kadar iç turizme de

büyük katkı sağlayacak.” dedi.

YILDA 1 MİLYON KİŞİ ALANYA
TELEFERİK’İ KULLANACAK
Yolculara hem ulaşım, hem de özel bir
deneyim yaşatmayı amaçlayan Alanya
Teleferik, 17 kabinle hizmet verecek.
Saatte 1.130 kişi taşıma kapasiteli
teleferik, yılda ise ortalama 1 milyon
yolcu taşıyacak.

HELİKOPTERLE DOĞAYI
TAHRİP ETMEDEN DİKİLDİ
Alanya Teleferik Projesi’nde doğal
yaşam korundu, tek bir ağaç bile
kesilmedi. Teleferiğin gondollarını
taşıyan 2 dev direk ile üst istasyonun
tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde
doğayı tahrip etmemek için Rus yapımı
MİL MİL 8 isimli çift pervaneli ve çift
motorlu özel bir helikopter desteğiyle
dikildi. Bursa Teleferik projesinde de
kullanılan bu özel helikopter, Alanya
Teleferik’in montajında da yeraldı.
Helikopterli montajda, dünyada bu tip
helikopteri kullanabilen ve bu tarz
montajı yapabilen 10 pilottan biri olan
Slovak pilot Ostrolucky Jozef çalıştı.
İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan,
Polonya ve Avusturya’dan gelen
uzmanlarla birlikte yaklaşık 40 kişilik
ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının
montajında görev aldı.

ALANYA

BELEDiYESi

9

ŞEHRİ TURKUAZ
TEPEGÖZLER SÜSLEYECEK

Alanya Belediyesi, şehrin temizliği kadar estetik görüntüsüne de
önem vermeye devam ediyor. Sezon öncesi uygulamaya konulan
şeffaf tepegöz cinsi çöp kovalarının ardından tasarımı ve
görüntüsüyle dikkat çeken turkuaz renk tepegöz çöp kovaları da
şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Eskiyen yeşil
renk tepegözler kaldırılarak, yerlerine estetik açıdan daha ön
planda ve kullanışlı olan turkuaz renk tepegözler monte edildi.

82 ADET ALT GEÇİT PERİYODİK OLARAK TEMİZLENİYOR
Diğer yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin
tamamının temizliği için yoğun şekilde çalışıyor. OkurcalarDemirtaş Mahalleleri arasında bulunan 82 adet alt geçidi her hafta
periyodik olarak yıkayarak genel temizliğini yapıyor.

Alanya Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü, turkuaz renk
tepegöz cinsi çöp kovaları
imal ettirerek, şehre yeni bir
estetik görüntü kazandırdı.

10

HİZMET ve ALTYAPI

MAHMUTLAR
MAHALLESİ’NE
DEV HİZMET:

3 KONSEPTLİ
KIRLANGIÇ
PARKLARI

Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Mahmutlar
Mahallesi’ne 3 farklı konsepte
projelendirilen oyun alanları ve
parklardan oluşan Kırlangıç
Parkları’nı kazandırdı. 4849m2 ’lik
alana yapılan Kırlangıç Parkları,
engelsiz oyun grupları, masa tenisi
ve basketbol sahaları ile Mahmutlar
halkının beğenisine sunuldu.

ALANYA

BELEDiYESi

Alanya Belediyesi, kent ve kırsalda yatırım çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Son olarak Mahmutlar Mahallesi
için projelendirilen 3 oyun alanı ve parktan oluşan Kırlangıç
Parkları hizmete açıldı. Mahmutlar Mahallesi 101., 102. ve
103. Sokak’ta yer alan ve Alanya Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nce inşaatı ve peyzaj çalışması
tamamlanan parkların isimleri Kırlangıç 1, Kırlangıç 2 ve
Kırlangıç 3 olarak belirlendi.
YENİ PARKLARDA ÇOCUKLAR
İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, Mahmutlar
Mahallesi’nde yaşayan çocuklar ve bölge halkı için
projelendirdiği ve hizmete sunduğu modern parklarda,
çocuklar için her şey düşünüldü. 3 ayrı noktada olan
parklarda; ahşap tırmanma oyun kompleksi, tırmanma
oyun gurupları, oturma alanları, engelli ve engelsiz oyun
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gurupları, ahşap oyun gurubu, salıncak, tahterevalli, 0-6
yaş oyun gurubu, kum havuzu, 4 adet masa tenisi ve 3
potalı yuvarlak basketbol sahaları inşa edildi. Bu modern
parkta çocuklar güvenle oynarken ebeveynleri için de
dinlenebilecekleri alanlar yapıldı.

YÜCEL: “ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU
ŞEHRİMİZİN MUTLULUĞUDUR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Mahmutlar
Mahallemize kazandırdığımız hizmetlere bir yenisini daha
ekledik. Mahmutlar’da 1014m2 alana sahip Kırlangıç 1,
2095m2 alana sahip Kırlangıç 2 ve 1740 m2 alana sahip
Kırlangıç 3 olmak üzere toplam 4849 m2’lik tam kapsamlı 3
adet parkın inşasını tamamladık. Parklarımızda önceliğimiz
çocuklarımızın güvenliği. Onların mutluluğu şehrimizin
mutluluğudur. Mahmutlar halkımıza hayırlı uğurlu olmasını
dilerim.” dedi.
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MAHMUTLAR VE
KESTEL MAHALLESİ’NİN

PRESTİJİ ARTIYOR
Alanya Belediyesi, mahallelere yaptığı
hizmetleri, kentimize vizyon katacak modern
prestij caddeleriyle taçlandırıyor. Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’in ‘Prestij
Caddeleri’ projesi kapsamında merkezde
Alaiye Caddesi’nden sonra, Kestel Mahallesi
İsa Küçülmez Caddesi ve Mahmutlar Mahallesi
Atatürk Caddesi Avrupa standartlarında
yenileniyor.

MAHMUTLAR VE KESTEL’İN
CAZİBESİ ARTACAK
Prestij Caddeleri Projesi kapsamında
Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi ve
Kestel Mahallesi’nde İsa Küçülmez
Caddesi’nde yeniden düzenleme ve peyzaj
çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında
caddeler, çift yönlü hizmet verecek şekilde
genişletilen yolları, kaldırımları, bisiklet yolları
ve peyzaj çalışmaları ile modern bir görünüm
kazanıyor.

BİSİKLET YOLLARI YAYGINLAŞTIRILIYOR
Alanya Belediyesi, Prestij Caddeleri olarak
belirlediği caddelerde gerçekleştirdiği
yeniliklerle bisiklet yolları projesini hayata
geçiriyor. Alanya merkezde Alaiye Caddesi’nde
ilk uygulaması yapılan bisiklet yolu projesi,
merkez mahallelerdeki caddelerde de
yaygınlaştırılmaya başladı. Mahmutlar ve
Kestel Mahallesi’nde de devam eden prestij
caddeleri düzenlemeleri kapsamında başlatılan
bisiklet yolu projesi çalışması devam ediyor.
“TİCARİ VE SOSYAL YAŞAMIN
GELİŞMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”
Prestij Caddeleri’ni Alanya merkez ve
mahallelerde yaygınlaştıracaklarını belirten
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
prestij caddeleri projesi ile mahallelerin
cazibesinin arttırıldığını, ticari ve sosyal alanın
gelişmesinin önünün açıldığını kaydetti. Kent
yaşamında bisiklet kullanmanın önemine
değinen Başkan Yücel, “Yaptığımız
çalışmalarla bisiklet kullanmayı özendirmek
istiyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza hatta
tüm vatandaşlarımıza. Bisiklet kullanmayı
teşvik ederken aynı zamanda bisiklet
sürücülerinin güvenli sürüş yapabileceği
alanlar oluşturuyoruz. Bu yöndeki projelerimiz
devam edecek.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

BAŞKAN YÜCEL,

TARİHİ SYEDRA KALESİ
YOLUNA EL ATTI

Alanya Belediyesi,
kent genelinde
başlattığı sıcak
asfalt çalışmasına
aralıksız devam
ediyor. Çalışmalar
kapsamında
Alanya’nın 25 km
doğusunda yer
alan tarihi Syedra
Kalesi yolu sıcak
asfaltla kaplandı.

TAVŞANDAMI YOLUNDA
SONA YAKLAŞILDI
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Alanya Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri,
D-400 karayolundan 3
kilometre uzaklıkta olan
Syedra Kalesi yolunda
sıcak asfalt çalışması
başlattı. Başkan Yücel,
Syedra yolunun D-400
karayolundan kaleye
kadar 3 kilometrelik
yolun tamamının sıcak
asfaltla kaplandığını
söyledi. Yücel,
“Alanya’nın, kültür turizmi
açısından da önde gelen
kentlerden biri olması
için her türlü çalışmayı
yapıyoruz. Amacımız,
Alanya’da kültür turizmini
geliştirmek. Bu amaçla
özellikle tarihi alanlara
ulaşımı sorunsuz
sağlamak için gerekli
çalışmaları yapmaya
devam edeceğiz.” dedi.
M.Ö. 7. yüzyıldan 13.
yüzyıla kadar yaşamın
devam ettiği belirtilen
antik kentte, sütunlu
cadde, hamam, tapınak,
sarnıçlar, bazilika,
tiyatro, zeytin işleme
atölyesi ve agora gibi
yapılar yer alıyor.

BAŞKAN YÜCEL, “10 KM DAHA KISALACAK”
Yol çalışmalarının sürdürüldüğü alanda Başkan Yardımcısı Adem Er ve Fen
İşleri Müdürü Özgür Karamut ile incelemelerde bulunan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, basın mensuplarına bilgi verdi. Yücel, “Cikcilli
ile Tavşandamı arasında açımı devam eden imar yolumuzun sonuna
yaklaşıyoruz. Yol tamamlanınca, yaylalar arasındaki ulaşımı sağlayan
mevcut yol 10 km daha kısalacak. Yayla yollarındaki trafik yoğunluğu
azalacak; vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf
edecek.” dedi.

“KALİTELİ BİR YOL OLACAK”
Yaklaşık bir yıldır hafriyat ve yol açım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden
Belediye Başkanı Yücel, “Kuzeyden ve güneyden, doğu ve batıdan iş
makinelerimiz yoğun bir çalışma sürdürerek yolun açım aşamasını bitirdi.
Bundan sonra istinat yapıları, drenajları ve üst yapılarına başlanacak.
İnşallah bu yıl sonuna kadar zemin yapısı oturursa asfaltını da yapacağız.
Eğer zeminde eksik bir durum görürsek de gelecek sezon başında çok
kaliteli, güzel bir asfaltlama çalışması yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

“BU YOLUN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ”
“Bu yolun önemini biliyoruz ” diyen Yücel, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:
“Çünkü hem güneyin trafiğini rahatlatacak hem de Oba, Çıplaklı, Cikcilli’yi,
Kuzey Alanya’ya bağlayacak. Aynı zamanda Küçükhasbahçe,
Büyükhasbahçe, Tepe ve Sugözü’nde ikamet eden vatandaşlarımızın da
ulaşımını kolaylaştıracak. Yine Oba, Çıplaklı, Cikcilli mahallelerinden
Mahmutseydi, Süleymanlar, Türktaş Mahallelerine ve yaylalara giden
vatandaşlarımız için zaman ve yol çok daha da kısalacak.”

Cikcilli Mahallesi ile
Tavşandamı arasında ulaşımı
kolaylaştırarak yayla
yollarındaki trafik yoğunluğunu
azaltacak ve ulaşımı 10 km
daha kısaltacak yeni imar
yolunda sona yaklaşıldı.
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GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve Meclis Üyeleri, Alanya
Belediyesi tarafından Toslak
Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji
Santrali'nde (GES) incelemelerde
bulundu. Santralde 11 Temmuz
itibariyle resmi elektrik üretimine
geçtiklerini belirten Başkan Yücel,
“Mücadelemizin ve emeklerimizin
meyvelerini almaya başladık” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

Alanya Belediyesi’nin 94 dönümlük
alanda hayata geçirdiği Güneş Enerji
Santrali’nin (GES) panellerinin montajını
tamamlanarak elektrik enerjisi üretimine
başlandı. Meclis üyeleri ile birlikte
çalışmaları yerinde inceleyen Başkan
Yücel, teknik ekip ve yüklenici firma
yetkililerinden bilgi aldı.
“2 YILLIK MÜCADELEMİZİN
MEYVELERİNİ ALIYORUZ”
Bu büyüklükte güneş enerjisi santralini
hayata geçiren ilk ve tek kamu kurumu
olduklarını söyleyen Başkan Yücel,
projenin GES-1, GES-2 ve GES-3’ten
oluşan ilk etaplarının yapım işinin
tamamlandığını söyledi. Başkan Yücel,
“2 yıldır verdiğimiz mücadelenin ve

emeklerimizin meyvelerini almaya
başladık. Bugün 5 bin MW projenin bin
MW’lık bölümünün elektriğinin
denemesini yapıyoruz. Projenin 3 bin MW
bölümünde elektrik üretimine başladık.
Toplamda 5 MW gücündeki GES Projesi
için yola çıkan Belediyemiz, ilk etapta 3
MW elektrik üretecek. Proje tamamlanıp
5 MW’lık üretim gerçekleştirildiğinde ise
belediyemiz elektrik ihtiyacını tamamen
bu santralden karşılayacak. Enerji
maliyetlerinde çok önemli ölçülerde
tasarruf sağlayacağız.” dedi.
25 YIL HİZMET VERECEK
Projenin aşamaları ile ilgili bilgi veren
Başkan Yücel, "Bu projede 12 bin panel
kullanıldı ve Alanya'ya 25 yıl hizmet
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edecek şekilde tasarlandı. Kullandığımız
ürünlerin birçoğu yerli ürünler. 10 yıl
boyunca Alanya Belediyesi'nin artık
elektrik faturası derdi kalmayacak. 5 yılda
da kendisini amorti edecek bir proje.
TEDAŞ onayı ile tam kapasite ile
çalışacağız. Türkiye'nin güneş
enerjisinden elektrik üretebilecek en
elverişli noktasındayız. Bunu iyi
değerlendirmek istiyoruz. Yılda 5 milyon
KW elektrik üreteceğiz. Bu enerji ile
şantiye alanlarımızda kullandığımız diğer
yakıt türlerini de elektriğe çevirerek ayrıca
yüzde 45’lik bir tasarruf kalemi daha
oluşturacağız. Projemize destek
verenlere, firma yetkililerine, ekiplerimize
ve TEDAŞ yetkililerine teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
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MHP LİDERİ BAHÇELİ:

“BAŞKAN YÜCEL ADI GİBİ
ALANYA’YI YÜCELTMEYE
DEVAM EDECEKTİR”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
katılımıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, 3 yılda
304 milyon TL yatırımla Alanya’ya kazandırdığı 216 dev eser ve
projenin toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

3 YILDA 216 DEV ESER VE PROJE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Mayıs’ta Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 3 yılda Alanya’ya
kazandırdığı eser ve projelerin toplu açılış ve temel atma
törenine katıldı. Öğle saatlerinde Alanya’ya gelen Bahçeli,
Belediye Başkanı Yücel’in konuşmalarının ardından meydanı
dolduran kalabalığa seslendi. Yapılan dua ve resmi törenin
ardından Bahçeli ve Yücel, 216 dev eser ve projenin toplu
açılış ve temel atma programını gerçekleştirdi.

“SİZİ ALANYADA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı
konuşmada, “ 30 Mart 2014’te halkımızın da teveccühü ile
Milliyetçi Hareket Partisi Misyonu ve Vizyonuyla Alanya’ya
hizmet etme yetkisi verdiniz. Biz de bu yetkiyi, önce Allah

rızası için, sonra memleketim ve bölgem için, sonra da
partimin bayrağını Alanya semalarında sonsuza kadar
dalgalandırmak için çalışacağız. Bundan sonra da, bu
yetkiyi Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensubu olmanın onur
ve şerefiyle halkımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için
kullanacağız.” dedi.

“ALANYA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”
Alanya’nın hak ettiği hizmeti almaya başladığını belirten
Başkan Yücel, şunları kaydetti: “Alanya, partimizin üretken
belediyecilik anlayışıyla altın çağını yaşıyor. Alanya nihayet
hak ettiği hizmetleri alıyor. 3 yılda 304 milyon TL. lik yatırım
yaparak kentimize 216 dev eser ve proje kazandırıyoruz.
Bugüne kadar hiç kredi kullanmadan, akılcı politikalarla,
tasarruf ederek, kendi özsermayemizle her şeyin en iyisini,
en güzelini, en faydalısını Alanya’mıza yapıyoruz. “

ALANYA

BELEDiYESi

“ALANYA’DA YAŞAMANIN BEDELİNİ
DEĞİL AYRICALIĞINI YAŞIYORUZ.”
Bugün büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. Alanya’nın 30 yıllık
özlemi teleferiği, Alanya’nın en büyük sosyal yaşam alanını, 55
yeni parkı, Oba Kız Öğrenci Yurdunu, 2 Anadolu Lisesini,
Türkiye’nin en modern, en kapsamlı, en büyük sahipsiz
hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini, Kestel, Toslak,
Demirtaş, Güney düğün salonlarını ve bitki üretim seramızı,
prestij caddelerini, 6 yeni ek hizmet binasını, kalker maden
ocağımızı, asfalt üretim tesislerimizi, kamu kurum ve
kuruluşları arasında en büyük güneş enerji santralini (GES) ve
126 iş makinesini halkımızın hizmetine kazandırdık. Halkımız
artık Alanya’da yaşamanın bedelini değil; ayrıcalığını yaşıyor.”

“ALANYA KALESİ’NDEN 3 HİLALİ
İNDİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”
“Dünya döndükçe, siz başımızdan eksik olmadıkça, bizler de
burada oldukça Alanya Kalesi’nden 3 hilali indirmeye kimsenin
gücü yetmeyecek. Size ve partimize layık olmak için
gençlerimize daha mutlu ve daha güvenli yarınlar bırakmak
için gayretle, azimle, yılmadan, yorulmadan çalışacağız ve
halkımızın hizmetkarı olacağız. “

BAHÇELİ: “ALANYA ANTALYA’NIN GÖZ BEBEĞİ”
Başkan Yücel’den sonra konuşan MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Alanya’ya ayrı bir değer verdiğini belirterek, “Alanya,
Antalya’nın göz bebeği” dedi.
Bahçeli, “8 Nisan’daki Antalya mitingimizde Antalya’nın
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söylemiştim.
Antalya hem Akdeniz’in incisi hem dünyaya açılan
penceremizdir ama Antalya’nın göz bebeği de Alanya’dır. Bu
bakımdan Alanya’ya gözü gibi bakan bir belediye başkanımız
olmasından ve Alanya’nın Selçuklu ruhuna yakışır bir şekilde
muhafaza edilerek gelişmesinden dolayı mutluluk duyuyorum.
Alanya hoşgörünün dostluğun ve Türk milletinin
misafirperverliğinin somutlaştığı güzide bir kentimizdir.”
ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN YÜCEL, ÖZVERİLİ
ÇALIŞMALARIYLA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI”
Konuşmasında sık sık Başkan Yücel’den övgüyle bahseden
Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: “Alanyamız bugün her
zamankinden daha güzel, daha görkemli ve coşkuludur. Çünkü
birbirinden güzel 216 esere daha kavuşmanın heyecanıyla
dolup taşmıştır. Bizler Alanyalı kardeşlerimin partimize vermiş
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olduğu görevin ve göstermiş olduğu güvenin farkındayız.
Bahtiyarım ki, değerli belediye başkanımız ve mesai arkadaşları
yüzümüzü kara çıkartmamış özverili çalışmalarıyla göğsümüzü
kabartmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne yaraşan ve yakışan
budur. Bu vesileyle Alanya’da olmaktan bu eserlerin bir kısmının
temelini atmak bir kısmının açılışını yapmaktan en az sizler
kadar heyecanlıyım.”

“ÜRETEN BELEDİYECİLİK
ALANYA’DA KENDİNİ BULMUŞTUR”
“Üreten belediyecilik Alanya’da kendini bulmuştur” diyen Devlet
Bahçeli, dünyanın neresinden olursa olsun huzur arayan herkesin
ilk tercihinden birinin de Alanya olduğunu söyledi.

“ALANYA KARŞISINA ÇIKAN
SORUNLARA BOYUN EĞMEMİŞTİR”
Türkiye ve Alanya’nın turizm sorunlarına da değinen MHP Genel
Başkanı Bahçeli, “İnancım odur ki Allahın izniyle bu yıl geride
kalan yıldan daha bereketli olacak; turizm ile ilgili mevcut
sorunlar aşılacaktır. Kaldı ki aşılmak mecburiyetindedir.
Alanya’nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti
olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir.
Görüyorum ki Alanya karşısına çıkan sorunlara boyun eğmemiş,
teslim olmamış ve her zaman aynı şevkle çalışmaya devam
etmiştir”.
“BAŞKAN YÜCEL ADI GİBİ ALANYA’YI
YÜCELTMEYE DEVAM EDECEKTİR”
Bahçeli, “Alanyamızı hak ettiği yere taşımak için dur durak
bilmeden azimle çalışan Belediye Başkanımız Adem Murat
Yücel’i, açılışı yapılıp temeli atılacak olan 216 projede emeği
bulunan her bir dava arkadaşımı ve her bir personeli tebrik
ediyorum. Belediye Başkanımıza, soyadına yakışır bir şekilde
Alanya’yı daima yüceltmek için gösterdiği özverili
çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum” dedi.

“ALANYA İL OLMAYI ÇOKTAN HAKETTİ”
Alanı dolduran vatandaşların il talebi üzerine açıklama yapan
MHP Lideri Bahçeli, “Alanya’nın il isteğinin üzerinde duracağım.
Alanya il olmayı çoktan haketti. Bu konuyu ilgili makamlara
ileteceğime söz veriyorum. Böyle mütevazi ve anlayışlı bir talebi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Uygulamaya geçtiğimiz
ilk günde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileterek buna cevap verip,
Alanya’yı il yapmalarını isteyeceğiz. Sizler gibi bizlerde
Alanya’nın il olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
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ADININ VERİLDİĞİ TAVŞANDAMI’NI
GEZEN BAHÇELİ, ALAADDİN KEYKUBAT
PARKI’NIN AÇILIŞINI YAPTI
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in, 3 yılda Alanya’ya
kazandırdığı 216 dev eser ve
projenin, toplu açılış ve temel atma
töreni için Alanya’ya gelen Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, adının verildiği yaşam
alanında incelemelerde bulundu.
Ardından Bahçeli, Alaaddin
Keykubat Parkı’nın açılışını yaptı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN BAHÇELİ’YE JEST
Alanya Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma
törenine katılan Devlet Bahçeli, hizmete
kazandırılan bazı alanlarda da incelemelerde
bulundu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Bahçeli’ye jest yaparak Tavşandamı’na , “
Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı” adını verdi.
Bu isim Alanya’yı onurlandıran Bahçeli için jest,
Alanyalılar için de sürpriz oldu. Adının verildiği
Tavşandamı mevkiindeki “Devlet Bahçeli
Yaşam Alanı”nı gezen Bahçeli, muz lifinden
yapılan eşyaların bulunduğu sergileri gezdi.
Burada bir süre dinlenen Bahçeli, amatör bir
müzik grubunun seslendirdiği Ferdi Tayfur
şarkılarını dinledi, çay içti.
Bahçeli daha sonra beraberindeki heyetle,
Dinek mevkiindeki Alaaddin Keykubat Parkı’na
geçti. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın
kaidesinin de yeraldığı, parkın açılışını yapan
Bahçeli'ye, Belediye Başkanı Yücel Keykubat
heykelinin maketini ve engelli bireyler
tarafından filografi sanatıyla yapılan çift başlı
Selçuklu kartalı panosu takdim etti.
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17. FESTİVALDE ALANYA’DAN
TÜM DÜNYAYA “SEVGİ” MESAJI
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen
“SEVGİ” temalı 17. Uluslararası Turizm ve
Sanat Festivali, bu yılda dolu dolu geçti.
3 gün süren festivalde geleneksel stantlar,
animasyon gösterileri, ünlü sanatçılar,
yörük göçü, sergiler ve Alanya kültürüne
dair tüm zenginlikler ortaya kondu.

“SEVGİ HEP VARDI”
“Sevgi Hep Vardı” sloganıyla Alanya Müzesi’nde sergilenen
Roma dönemine ait ostotek (sevgi taşı) parçasından hareket
eden Alanya Belediyesi, bu yıl düzenlediği festivalin ana
temasını sevgi üzerine kurdu.
ŞÖLEN GİBİ KORTEJ
20 Mayıs’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen dua töreniyle
yola çıkan korteje, Yörük Göçü damga vurdu. Alanya
Belediyesi Mehter Takımı’nın eşlik ettiği ve İskele Şelale
meydanına doğru yol alan kortejde, Alanya’nın
unutamayacağı görsel showlar yaşandı. Korteje, protokol,

STK temsilcileri, siyasiler, vatandaşlar, kardeş şehirler, folklor
ve animasyon grupları, vosvoslar, römorklarında Alanya
kültürünü sergileyen traktörler, TRT Dizisi Diriliş Ertuğrul’u
canlandıran grup da eşlik etti.

YÖRÜK GÖÇÜ DAMGA VURGU
Yörük Göçünün damga vurduğu Festival Kortejinde, yörük
kültürüne ait bir çok detaya yer verildi. Deve üzerindeki gelin,
at üzerindeki damat, aileleri ile yaylaya göçen yörük beyleri,
yörüklerin kullandığı bakır güğümler, beşikteki bebeler,
yayıklar, körükler, örsler, üzengiler, kepenekli çobanlar ve
dokuma tezgahları korteje katılan davetlilerin ilgi odağı oldu.

ALANYA
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ALANYA DOLU DOLU 3 GÜN YAŞADI
Tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde İskele Şelale Meydanı’nda
son bulun kortej yürüyüşünün ardından 3 BAS Grubu
sahneye çıktı. 3 BAS grubunun Karacahisar Kalesi,
Çökertme, Bolu Beyi, Karadeniz Türküsü, Rusya ve
Brezilya’dan seslendirdiği müthiş şarkılardan sonra kürsiye
gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festivalin
resmi konuşmasını yaptı.
“ÇITAMIZI HER YIL YÜKSELTİYORUZ”
“Festivalimizin her yıl çıtasını yükselterek Türkiye’deki sayılı
festivaller arasındaki yerimizi aldık” diyen Belediye Başkanı
Yücel, açılış konuşmasında şunları kaydetti:
“Bu yıl ki festivalimizin ana teması SEVGİ. Sevgi Hep Vardı
sloganıyla Alanya Müze’sinde sergilenen Roma Dönemi’ne
ait bir ostotek (sevgi taşı) parçasından ilham aldık.
Festivalimizde, birçok medeniyete ev sahipliği yapan
şehrimizin zengin tarihsel değerlerini de gün yüzüne
çıkarmak istedik. Bununla ilgili de sergiler tertipledik”.
“İNSANLIĞIN EN BÜYÜK İHTİYACI SEVGİ”
“Tüm insanlığın kuvvetle ihtiyacı olan sevgi mesajını
vatandaşlarımız, festivale katılan yerli ve yabancı
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misafirlerimiz aracılığıyla bir kez daha tüm dünyaya
ulaştırmak istedik. Farklı dil, din ve kültürlerin güven ve barış
içinde yaşadığı örnek bir şehrimiz var.”

“ALANYA’YI SEVİYORUZ”
Bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceklerini
söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Alanya’yı seviyoruz.
Vatandaşlarımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel
yaz akşamında sevgimiz, kardeşliğimiz hiç bitmesin, sevgiyle
kalın, sevgiyle yaşayın “ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“FESTİVALE PROTOKOL DA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ev sahipliği
yaptığı 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne
turistler ve vatandaşların yanısıra protokol de büyük ilgi
gösterdi. Festivale, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Günal, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Antalya Milletvekili
Ahmet Selim Yurdakul, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya
Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya İl Başkanı
Mustafa Aksoy, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, üniversite
rektörleri, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK
temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri de
festivale katılarak Belediye Başkanı Yücel’e destek verdiler.
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ALANYA SEL
OLDU CANDAN
ERÇETiN’E AKTI

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nin ilk halk konserinde Candan
Erçetin sahne aldı. Alanya Belediye
Binası arkasındaki konser alanı Candan
Erçetin hayranlarıyla dolup taştı.

Festival kapsamında belediye binasının arkasına kurulan
sahneye ilk Dj Emrah Karaduman çıktı. Karaduman’ın
ardından sahnedeki yerini alan Candan Erçetin, konserine
15 dakika süren havai fişek gösterisinin ardın 1997 yılında
seslendirdiği unutulmaz şarkısı ‘Yalan’ ile başladı. “Olmaz”
şarkısıyla sahne performansına devam eden Erçetin,
yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Candan Erçetin, Makaram
Sarı Bağlar, Cemilem Gezdiğin Dağlar Meşeli ve Memletim
parçalarıyla sevenlerine veda etti. Erçetin’in muhteşem
konserini dinlemeye gelen hayranları konser alanını
hıncahınç doldurdu.
SU KABAĞINDAN PORTRE HEDİYE EDİLDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçı
Erçetin’e üzerinde portesi olan sukabağı, aynı zamanda
Alanya Turizm Sanat Festivali’nin de simgesi olan ve
Alanya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen “Sevgi Taşı”nın

minyatürünü hediye etti. Kendisinin de arkeoloji eğitimi
aldığını belirten Candan Erçetin, öğrencilik yıllarında
arkeoloji çalışması için Antalya, Kemer ve Alanya’ya birçok
kez geldiğini, öğrencilik yıllarının ardından uzun süre
gelmediği Alanya’ya hayran kaldığını söyledi.
ENGELLİ HAYRANLARINA
İŞARET DİLİYLE ŞARKI SÖYLEDİ
Hediyelerin ardından sahneye gelen Radyo D’nin
sunucusu Sema Eryiğit Emek, Alanya Belediyesi’nin
sosyal projesi kapsamında Candan Erçetin ile tanışmak
isteyen bir kız ve bir engelli erkek çocuğu sahneye
getirerek Candan Erçetin’le tanıştırdı. Konseri engelli
bireylerin de dinlediğini öğrenen Erçetin, 1997 yılında
seslendirdiği ve klibinde işaret dili ile söylediği “Onlar
Yanlış Biliyor” isimli parçasını sahneye gelen işaret dili
eğitmenleriyle beraber seslendirdi.

ZARA’DAN
MUHTEŞEM
KONSER
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nin 2. gününde, DJ Haluk
Sarıtaş’ın ardından sahneye çıkan Türk
Halk Müziğinin sevilen sesi ZARA
hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Neşet Ertaş’la özdeşleşen ‘Ah Yalan Dünya’ adlı türküyle
konserine başlayan Zara, ilk türküsünün ardından
hayranlarına seslenerek, “ Sahne mükemmel, festival
mükemmel, seyirci mükemmel, şahanesiniz Alanya'nın güzel
insanları, helal olsun size, muhteşem misafirperverliğiniz ve
bu coşkunuz için. Bu muhteşem festivali ve konseri organize
eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibini
tebrik ediyorum” dedi.
ZARA daha sonra Hasretinle Yandı Gönlüm, Leylim Ley,
Gönül Dağı, Böyle Gelmiş Böyle Gider türküleriyle konserine
devam etti.
BİNLERCE HAYRANI İZLEDİ
Belediye Binası arkasındaki konser alanında sahne alan
ZARA’yı dinlemek için Antalya ve çevre ilçelerden de yoğun
katılım oldu. ZARA, konser alanındaki binlerce hayranına
samimi sahne performansı ve sevilen türküleriyle unutulmaz
bir gece yaşattı.

OSTOTEK HEDİYE EDİLDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ZARA’ ya
üzerinde portesi olan su kabağı ve Alanya Arkeoloji
Müzesinde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi
simgeleyen ‘Sevgi Taşı’nın (ostotek) minyatürünü hediye etti.
Başkan Yücel de sanatçı ZARA’ya teşekkür ederek,
“Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel seyircisine
sesleniyorsunuz. Biz çok kültürlü, çok dilli yaşamaktan
mutluyuz” dedi. Seyirciler Başkan Yücel’in konuşmalarını
alkışlayarak tezahüratlarda bulundu. Yücel seyircilere “Yeter
ki siz isteyin” şeklinde yanıt verdi.
ZARA’YA SÜRPRİZ
Hediyelerin ardından Zara, kendisine yapılan bir sürprizle de
çok duygulandı. Lise döneminde müzik öğretmeni olan
Alanya Gönül Dostları Korosu Şefi Esin Uzkan’ı karşısında
görünce şaşkınlığını gizlemeyen Zara, öğretmenine sarılarak
hasret giderdi.

24

KURUMSAL FAALİYET ve ETKİNLİKLER

FESTiVAL STANTLARINI

BiNLERCE KİŞİ ZiYARET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali kapsamında açılan, yöresel yemek
stantlarını ve el sanatları sergilerini gezdi.

Rıhtım bölgesindeki stantları gezen Belediye
Başkanı Yücel’e, vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Stantları tek tek ziyaret ederek
vatandaşların görüşlerini alan Başkan Yücel,
festival alanını baştan sona gezerek
ziyaretçilerle de sohbet etti.

KÜLTÜR VE SANAT
STANTLARI GÖZ KAMAŞTIRDI
90 standın yeraldığı 17. Alanya Uluslararası
Turizm ve Sanat Festivali göz kamaştırdı.
Stantların dizaynı, sergilenen ürünlerin çeşitliliği
ve ziyaretçilere sunumlar vatandaşlardan tam
not aldı. Yemek ve sanat stantlarında bir
birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı.
Ayrıca Alanya Belediyesi’nce açılan kurslarda
eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ipek
kozasından çiçekler, muz lifinden ürünler ve el
nakışları daha nice nice kültürel değer açılan
stantlar da halkın beğenisine sunuldu.

“HUZURLU VE EĞLENCELİ
ORTAM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”
Rıhtım bölgesindeki sergileri ve yöresel yemek
stantlarını gezerken vatandaşlarla da sık sık
sohbet eden Başkan Yücel, büyük övgüler aldı.
Festivalin her yıl daha da güzel olduğunu
söyleyen ziyaretçiler, Başkan Yücel’e, huzurlu ve
eğlenceli bir ortam sunduğu için teşekkür ettiler.

ALANYA
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KARDEŞ ŞEHİR HEYETLERİ

“SEVGi” TEMASINI
ÇOK ANLAMLI BULDU
Festivalin uluslararası
boyutu nedeniyle
Alanya’da bulunan
kardeş şehir
heyetlerine Belediye
Başkanı Adem Murat
Yücel, bir kaynaşma
yemeği verdi.

Geleneksel kaynaşma yemeği ve hediye değişim programına katılan Almanya’nın
Gladbeck, Polonya’nın Wodzislavslaski, Tunus’un Mahdia, Litvanya’nın Trakai ve
Silute, Rusya’nın Murmansk ve Degachi şehirlerinin belediye başkanları ve temsilci
heyetleri, 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ana teması “SEVGİ”yi
çok anlamlı bulduklarını belirttiler. Heyetler, günümüzde tüm dünyanın sevgi ve
kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söylediler.

SEVGİ TAŞI HEDİYE EDİLDİ
Kardeş şehirler onuruna verdiği kaynaşma yemeği ve hediye değişim programında
Başkan Yücel, konuklarına “Sevgi Taşı” hediye etti. Yücel, kardeş şehir heyetlerine
sevgi taşının hikayesi ile ilgili de bilgi vererek, “Bu yıl ki Turizm ve Sanat Festivali’nde
de sevgi konusunu vurgulayarak, medeniyetlerin izini taşıyan zengin yeraltı ve yer
üstü kültürel mirasımızı ortaya koymak istedik. Alanya Müzesi’nde sergilenen ve
Roma dönemine ait üzerinde yüzleri birbirine yapışmış bir kadın ve erkek figürünü
gösteren “sevgi taşını” (ostotek) örnek aldık. Festivalimiz aracılığıyla “Sevgi Hep
Vardı” mesajını tüm dünyaya ulaştırmak istedik” dedi.
“KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZLE SOSYAL VE
EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”
Kardeş şehirlere hitaben yaptığı konuşmada Alanya’daki yerleşik yabancı sayısı ve
turizm potansiyeli hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, kardeş şehirlerle
sosyal ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek istediklerini söyledi. 17. Alanya
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne 5 ülkeden 7 kardeş şehir heyeti katıldı.
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BAŞKAN YÜCEL,
YILIN EN
BAŞARILI
SİYASETÇİSİ
SEÇİLDİ
Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat
Yücel, Süleyman
Demirel Üniversitesi
tarafından “Yılın En
Başarılı Siyasetçisi”
seçildi. Isparta
Belediye Başkanı
Yusuf Ziya
Günaydın’dan
ödülünü alan Yücel,
“Alanya için
çalışmaya, üretmeye,
her şeyin en iyisini
yapmaya devam
edeceğiz’’ dedi.

BAŞKAN YÜCEL’E 2. ÖDÜL
Başarılı çalışmaları ile Kamu Görevlileri ve
Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından
Türkiye çapında düzenlenen ankette yılın
“en başarılı belediye başkanı” seçilen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden de
“Yılın En Başarılı Siyasetçisi” ödülünü aldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından
düzenlenen 2. Kariyer Zirvesi kapsamında
düzenlenen 2. Bilim, Kültür ve Kariyer ödül
töreninde 3 kategoride 29 dalda ödül verildi.
YILIN EN BAŞARILI SİYASETÇİSİ
ÖDÜLÜ BAŞKAN YÜCEL’E VERİLDİ
Isparta Barida Otel’de düzenlenen törende,
Siyaset, ekonomi ve yönetim alanlarında 29
dalda ödül verildi. Gecede ulusal dalda
‘Yılın En Başarılı Siyasetçisi’ ödülü Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e
takdim edildi. Ödülü Isparta Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’dan alan
Başkan Yücel, bu anlamlı ödüle layık olarak
çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

ALANYA
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KAMU-DER’DEN YÜCEL’E
“EN BAŞARILI BAŞKAN” ÖDÜLÜ
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, aynı zamanda geçen
yıl Kamu Görevlileri ve Çalışanları
Derneği (KAMU-DER) tarafından
tüm Türkiye çapında düzenlenen
ankette, yılın en başarılı ilçe
belediye başkanı seçilmişti.

Genel Merkezi Ankara´da ve ülke genelinde 46 temsilciliği
bulunan KAMU-DER tarafından yapılan araştırma sonucunda
Başkan Yücel, yılın en başarılı ilçe belediye başkanı ödülüne
layık görülmüştü. KAMU-DER üyelerinin oylarıyla belirlenen ve
siyaset, basın, hukuk, sanat alanında ödüllerin dağıtıldığı
törende, Alanya Belediye Başkanı Yücel’e “Yılın En Başarılı
İlçe Belediye Başkanı Ödülü” verilmişti.
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ALANYA MUTFAĞI
İSTANBUL’DA TANITILDI

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 300 firmanın
katılımıyla gerçekleşen 6. Geleneksel Aşçılar ve Tedarikçiler
Buluşması’nın bu yılki ana mutfağını Alanya oluşturdu. Alanya
Belediyesi’nin fuar alanına kurduğu dev Alanya Geleneksel
Mutfağı standında Alanya’nın yöresel tatları buluşmaya
katılanlara tanıtıldı. Kurulan stantta Alanya’ya özgü 108 çeşit
yemek ve yöresel tatlar katılımcılara sunuldu. Standı Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya eski kaymakamlarından
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Alanyalı Başakşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sosyete kasabı olarak ünlenen
Günaydın Restoranlarının Sahibi Cüneyt Asan, Televizyon
Programcısı Seda Akgül ile eski Türkiye güzeli ve dizi
oyuncusu Zerrin Arbaş da ziyaret etti.
“BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”
Alanya Belediyesi’nin standını ziyaret eden Alanyalı Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada memleketinin

Alanya Belediyesi, Haliç Kongre
Merkezi'nde Türkiye Aşçılar
Derneği’nin düzenlediği 6. Geleneksel
Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması'nda
Alanya’nın yöresel yemeklerini tanıttı.
Ana mutfağı Alanya olan
organizasyonun kongre merkezine
kurulan dev yemek standında, yaklaşık
5 bin kişiye Alanya yemekleri dağıtıldı.

yemeklerinden tattı ve Alanya Belediyesi’ni tanıtımından dolayı
tebrik etti. Bu ziyaretin ardından kongre merkezi konferans
salonunda düzenlenen konuşmalara da katılan Bakan
Çavuşoğlu, kendisinin doğup büyüdüğü Alanya'nın
organizasyonun ana mutfağının olmasından büyük mutluluk
duyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türk mutfağını iyi tanıtmamız
lazım. Bir ülkenin tanıtımı sadece siyasetle, diplomasiyle
olmaz. Bir ülkenin zenginliklerinin hepsini iyi anlatmamız lazım.
Hem Türkiye'ye gelen konuklara iyi anlatmamız lazım hem de
yurt dışında iyi anlatmamız lazım." dedi.
“NESİLLERE AKTARMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”
6. Geleneksel Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması'nda konuşan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Alanya'nın
tarihini, kültürel dokusunu ve yöresel değerlerini hiç
bozmadan gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevleri
olduğunu söyledi. Alanya’nın birçok medeniyete ev sahipliği

ALANYA
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yaptığını belirten Başkan Yücel, “Alanya, Selçuklu’nun başkenti
ve birçok kültürün izlerini taşıyan nadide bir turizm ve tarih
kentidir. Şehrin Belediye Başkanı olarak, Alanya’nın tarihi ve
kültürel dokusunu, yöresel değerlerini hiç bozmadan gelecek
nesillere aktarmak birinci önceliğimizdir. Aynı zamanda, tüm
dünyada değişen turizm konseptine uygun olarak; deniz,
güneş, kum, doğa ve tarihin dışında yerel öğelerimizi,
kültürel değerlerimizi, farklılıklarımızı, yöresel lezzetlerimizi
Alanya’mızın tanıtımında pazarlama öğesi olarak da
kullanmak için çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz” diye konuştu.
“YÖRESEL YEMEK MÜZESİ YAPACAĞIZ”
Alanya, pek çok medeniyete ait yemek kültürlerini içinde
barındıran çok zengin bir mutfak mirasına sahip olduğuna
değinen Başkan Yücel şöyle konuştu: “ Atalarımızdan bize
miras kalan Alanya Mutfağını gelecek nesillere aktarmak ve
yaşatmak için çok önemli çalışmalar yaptık. Alanya
Belediyesi Yöresel Yemek Atölyemizde Alanya’ya özgü
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yemeklerin yapılışını uygulamalı olarak, yerli halkımız ve
Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılara öğreterek ilk adımı
attık. Kendimize, Alanya yemeklerinin Dünya’ya açılmasını
sağlayacak bir pencere açtık. AHEP Üniversitesi Gastronomi
Bölümü ile işbirliği içinde çalışmalar yürüterek, Mutfak
kültürümüzle ilgili akademik çalışmalar da yapmaktayız.
Alanya Yöresel Mutfak ve Yemek Kültürümüzle ilgili yeni bir
projeyi daha yakında hayata geçiriyoruz. Alanya Kalesi’nde
tarihi bir evi, restore ederek Yöresel Yemek Müzesi haline
getireceğiz. Şu an kamulaştırması yapıldı. Projemiz
hazırlandı, Koruma Kurulu’ndan onaylandı. İnşallah en kısa
sürede restorasyonunu tamamlayıp, yöresel mutfak
kültürümüzün yaşatıldığı bir müzeye dönüştüreceğiz.”
Konuşmaların ardından Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesinde
kurulan dev yemek alanında katılımcılara Alanya yöresel
yemekleri ikram edildi. Yaklaşık 5 bin kişinin yemek yediği
alanda Alanya yemekleri, tatlıları ve ilçede yetişen meyveler
katılımcılarla paylaşıldı.
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RAMAZAN AYININ MANEVİ İKLİMİ
RAMAZAN MEYDANI’NDA YAŞANDI

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Ramazan
Şenlikleri’nde hem çocuklar hem de büyükler eğledi.
Birbirinden ilginç gösteriler ve müzik dinletileri şenliği ziyaret
eden vatandaşları meydana bağladı. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel de sık sık Ramazan meydanını ziyaret
ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Alanya Belediyesi yanına kurulan Ramazan meydanını ziyaret
eden Başkan Yücel, vatandaşlar ve çocuklarla eski
ramazanları yad etti. Ramazan meydanına kurulan stantları da
gezen Başkan Yücel, etkinlikler kapsamında yer alan Türk
Sanat Müziği konserini dinledi.
YÜCEL, ‘’ESKİ RAMAZANLARI
HALKIMIZLA BİRLİKTE YAD ETTİK’
Belediye Başkanı Yücel, geleneksel hale getirdikleri Ramazan
Şenliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Yücel, “Bu yıl da mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun
gelenek ve kültürlerimize ait etkinliklerle eski ramazanları yad

ettik. Ramazan meydanında kültürümüzü, ortak değerlerimizi
ve Ramazan’ı unutturmamak için eski örf ve adetlerimizi
bundan sonra da canlandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

SANAT MÜZİĞİ, İLLÜZYON,
HACİVAT-KARAGÖZ, PAYTAK SHOW VE DİĞERLERİ
Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği meydanda
19 yıldır gösteri dünyasında yer alan Kerem Eser, jonglörlük,
illüzyon oyunculuğu ve gösteri sanatlarının birçok dalını
harmanlayarak izleyiciye sundu. Mehmet Erbil’in Hayalbaz
Oyun Atölyesi, meddah gösteresi, Kedi ile Palyaço ve Bencil
Dev tiyatro gösterileri çocukları eğlendirdi. Neşe-i Muhabbet
Korusu ve ünlü kanun sanatçısı Aytaç Doğan’ın konseri
vatandaşlara güzel anılar yaşattı. Ramazan etkinlikleri
meddah gösterileri, fasıl dinletisi, türk sanat müziği ve gölge
oyunları ve mehter takımı konseriyle bir ay devam etti.
Belediye her akşam meydanı dolduran misafirlere ikram
çeşmesinden Ramazan şerbeti ikram etti, lokum dağıttı.

ALANYA
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BAŞKAN YÜCEL,
DAVUTOĞLU’NA
MUZ LİFİNDEN
TABLO HEDİYE ETTİ
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Eski
Başbakan ve AK Parti
Konya Milletvekili Ahmet
Davutoğlu’na muz
lifinden tablo hediye etti.

Alanya’ya gelen Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu,
Rıhtım Restoran’da Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, oda başkanları ve sivil toplum örgütleri ile bir araya
geldi. Alanya’nın yörük kültürünün ve turizmin konuşulduğu görüşmede Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Davutoğlu’na Alanya Belediyesi’nin
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Alanya Belediyesi’nin yayınladığı kitaplardan da
bahseden Başkan Yücel’e Davutoğlu, “Kitaplarınızı arşivime koymak isterim” dedi.
Başkan Yücel, kitapları getirterek Davutoğlu’na hediye etti. Başkan Yücel, Ahmet
Davutoğlu’na ve eşi Sare Davutoğlu’na muz lifinden yapılan bir tablo hediye etti.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Kızılkule önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten
sonra Alanya’dan ayrıldı.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 14. Kez düzenlediği Turuncu Bayrak Hijyenik
İşletme yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. 110 Turuncu Bayrak, bir yıl
süreyle kullanılmak üzere işletme sahiplerine teslim edildi.

YÜCEL, “İŞLETMELERİMİZ GÖĞSÜMÜZÜ
KABARTMAYA DEVAM EDİYOR”
14. Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme ödül töreninin açılış konuşmasında
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Türkiye'nin en güzel şehri
Alanya'da yine güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Alanya olarak turizmi
en iyi yapan ilçelerden biriyiz. Gerek şehir gerekse işletmelerimiz
temizlikleriyle, kaliteli hizmetleriyle, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya
devam ediyor. Bu yılki organizasyonda çeşitli alanlarda Turuncu Bayrak
almaya hak kazanan 110 işletmeye bayraklarını teslim ettik. Hepsine bu titiz
çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.
“HÜLÜKLÜ ÇORBA TÜRKİYE’YE AÇILIYOR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mutfak Mirası Alanya’nın
yaptığı çalışmalardan biri olan ve Alanya’nın yöresel lezzeti olan Hülüklü
Çorba’nın Leman Kültür aracılığıyla Türkiye’ye açılacağını söyledi. Başkan
Yücel; “Leman Kültür'ün Alanya için bir özelliği daha var. Leman Kültür,
Türkiye'deki tüm şubelerinde Alanya'nın simgesi haline gelen Hülüklü
Çorba'yı Alanya Çorbası olarak misafirlerine sunacak. Bunun için de ayrıca
bir teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA İŞLETME DENETİME TABİ TUTULDU
Başvuru esasına dayanan ‘’Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme’
’yarışması için çok sayıda işletme Alanya Belediyesi Gıda Mühendisleri ve
Teknikerleri tarafından denetime tabi tutuldu.
Gıda güvenliği ve hijyen esaslı teknik incelemenin sonucunda;
tüm hijyenik kriterleri %100 tamamladığı tespit edilen işletmeler ‘’Turuncu
Bayrak’’ almaya hak kazandı.

TURUNCU
BAYRAKLAR

SAHiPLERİNİ
BULDU

Alanya Belediyesi tarafından
bu yıl 14. kez gerçekleştirilen
“Turuncu Bayrak” teslim
töreni, Leman Kültür'de
gerçekleştirildi.
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YATIRIM BÜTÇESİ EN BÜYÜK

VE EN İYİ ÇALIŞAN BELEDİYEYİZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 mahalleyi daha ziyaret ederek
vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalarını ve projelerini anlatan, vatandaşların
sorun ve beklentilerini dinleyen Belediye Başkanı Yücel, Antalya’nın yatırım
bütçesi en büyük ve en iyi çalışan belediyesi olduklarını söyledi.

Görevde 3 yılını tamamlayan Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Mahmutseydi, Türktaş, Süleymanlar, Dere Türbenilas
Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Alanya Belediyesi’nin mahalleye kazandırdığı meydanda
yapılan mahalle toplantısında Belediye Başkanı Yücel,
çalışmalarını, hizmetlerini, projelerini anlattı. Vatandaşların,
sorun ve taleplerini dinledi.

İNSAN ODAKLI BELEDİYEYİZ
Birim Müdürlerini tek tek vatandaşlara tanıtan Başkan Yücel,
“İnsan odaklı belediyeyiz. Yaptıklarımızı anlatmaya,
eksiklerimizi görüşmeye geldik. Birim müdürlerimizin ve
bizim kapımız sonuna kadar size açık. Şimdiye kadar
kimseyi kapımızdan döndürmedik. Elimizden geldiğinde
vatandaşlarımıza ulaşmaya ve taleplerini yapmaya

çalışıyoruz. Adamı olanın değil, ihtiyacı olanın işini
yapıyoruz.” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK
UYGULAMALARINDA BAŞARILIYIZ
Mahmutseydi Mahallesi’ne 16 km asfalt yaptıklarını,
mahalleye yeni bir meydan, yeni bir çocuk parkı
kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Yücel, “Mahmutseydi
Mahallemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Her
mahallemize, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir
yapılanma sağladık. Kurumsallaşmamızı tamamladık.
Sadece yol, kaldırım, park gibi rutin işlerin dışında sosyal
belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya’da uyguluyoruz.
Ülke çapında ses getiren sosyal projelere imza atıyoruz.”
şeklinde konuştu.

ALANYA
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YATIRIM BÜTÇESİ EN BÜYÜK
VE EN İYİ ÇALIŞAN BELEDİYEYİZ
Alanya Belediyesi’nin 19 ilçe belediyesi arasında en büyük
yatırım bütçesine sahip olan ve en iyi çalışan belediye
olduğunu söyleyen Başkan Yücel, hizmetlerin yerinde ve
zamanında yapılması gerektiğini belirterek öncelik sırasına
göre tüm mahallelerin sorunlarını çözdüklerini söyledi. Başkan
Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 Büyükşehirde olan çakılkum tesisini kuran, beton fabrikası kurmaya çalışan, bitkilerini
kendisi üreten, güneş enerji santralinden elektrik üretecek
olan, teleferiğini yapan, üçüncü asfalt plentini kazandırarak 60
bin ton asfalt üretimini 160 bin tona çıkarmayı hedefleyen
belediyeyiz.”
“ŞİMDİYE KADAR BAŞKANIMIZA NE DEDİYSEK YAPTI”
Mahmutseydi Mahalle Muhtarı Mehmet Kanmaz da,
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mahallesine kazandırılan hizmetler için Başkan Yücel’e
teşekkür etti. Muhtar Kanmaz, “Sürekli olarak hizmet
alıyoruz. Şimdiye kadar Belediyemize verdiğimiz dilekçelere
olumlu dönüşler oldu. Bozuk olan bütün yollar yapıldı ve
yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar istediğimiz her şey
yerine getirildi. Başkanımıza mahallemize kazandırdığı
hizmetler için ve bu ziyareti için teşekkür ederim.” dedi.

GÖRÜLMEMİŞ HİZMETLER ALIYORUZ
Verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek Başkan
Yücel’e teşekkür eden mahalle sakinlerinden Mehmet Ersoy
da şunları söyledi: “Çok kısıtlı imkanlarla köylere hizmet
veriliyor. Daha önceleri hizmet gelmiyordu. Şu anda
hakikaten birim amirleri, çözüm masası ve müdürlükleriyle
yapılan hizmete gıpta ile bakıyorum. Her şeyden memnunuz
ve devamını bekliyoruz. Kendilerine hizmetlerinden dolayı
çok teşekkür ediyoruz.”
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AİLE ve SOSYAL HİZMETLER

BAŞKAN YÜCEL
ALANYALI
ASKERLERİN
KINASINI YAKTI
Alanya Belediyesi,
1997 tertip asker
adayları ve aileleri
için Eşgilik Düğün
Salonu’nda geniş
katılımlı asker uğurlama
programı düzenledi.
Yoğun katılımın olduğu
organizasyonda Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, asker
adaylarının kınasını
kendi elleriyle yaktı.

YÜCEL: “ONLAR BİRER KAHRAMAN OLACAK”
26 Nisan’da düzenlenen organizasyonda konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, asker uğurlamanın Türk milletinin geleneklerinde önemli bir
yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi; “Çocuklarını askere göndermek her
anne-baba için bir onurdur. Evlatlarımızın bu mutlu, anlamlı ve kutsal gününe
katılarak onlara güç verdiniz. Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı birer evlat
olarak yetiştiren tüm anne ve babalara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
Onlar kendilerine verilen bu zorlu görevi başararak, yeri geldiğinde vatanı ve
bayrağı için canlarını feda etmekten çekinmeyen birer kahraman olacaklardır.”
“BU VATAN SİZLERE EMANET”
1997 tertip asker adaylarına da seslenen Başkan Yücel konuşmasına şöyle
devam etti; “Vatan, millet ve vazife uğruna canınızı feda etmeye yemin
edeceksiniz. Bu vatan sizlere emanet. Sizler vatanı bekledikçe, korudukça,
görevlerinizi layıkıyla yerine getirdikçe, milletimiz huzurlu ve güvende olacaktır.
İnşallah hepiniz hayırlı bir şekilde teskerelerinizi alıp, ailelerinizin yanına
döneceksiniz. Mehmetçik ünvanı sizlere, ailenize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve
milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

ASKER ADAYLARININ ELLERİNE KINA YAKILDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasının ardından askere
gidecek 1997 tertip asker adaylarına anneleri ile birlikte kınalarını yaktı. Kına
töreninin ardından kürsüye gelen asker adayı Mevlüt Ünal, 1997 tertip askerler
adına yaptığı konuşmasıyla ayakta alkışlandı. Ardından kürsüye gelen Burak
Yıldırım askere gidecekler adına temsili olarak kütüğe plaket çaktı. Alanya
Müftüsü Mustafa Topal’ın askerler için yaptığı dua töreninin ardından Başkan
Yücel, asker adaylarına ilk karavanalarını ikram etti.
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ALANYA BELEDİYESİ RAMAZANDA DA
İHTİYAÇ SAHiPLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Alanya Belediyesi, Ramazan
ayı boyunca ekonomik
durumu iyi olmayan
vatandaşlara yaptığı
yardımlarla yüzleri güldürdü.
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Ramazanda
günlük 2.300 kişiye toplamda
66 bin 700 tabldot iftar
yemeği, 6 bin aileye erzak
paketi, 2.176 parça bayramlık
kıyafet yardımı, evde bakıma
muhtaç 150 vatandaşa
ramazan boyunca iftarlık
yemek servisiyle bayramlık
konut temizliği ve kuaför
hizmeti sunarak vatandaşları
yalnız bırakmadı.

3 NOKTADA HERGÜN 2 BİN 300 KİŞİYE İFTAR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayı boyunca
merkez, doğu ve batıda belirledikleri 3 noktada her gün 2 bin 300 kişiye
iftar yemeği verdiklerini söyledi. Yücel, Merkezde Eşgilik Düğün Salonu,
doğuda Mahmutlar Belediye Düğün Salonu ve batıda Konaklı Saat Kulesi
yanındaki alanda Ramazan boyunca 66 bin 700 tabldot iftar yemeği
verildiğini kaydetti.

YARDIMA MUHTAÇ VE ENGELLİLERE
EVDE YEMEK, BAYRAM TEMİZLİĞİ VE KUAFÖR HİZMETİ
Engelli ve evden dışarı çıkamayan yaşlı ve hastaların da evine yemek
servisi yapıldığını kaydeden Başkan Yücel, “3 noktada yaptığımız yemek
organizasyonunun dışında engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan
vatandaşlarımıza da talepleri doğrultusunda bir ay boyunca evlerine
yemek servisi yaptık. Sağlık problemi olan vatandaşlarımızın doktor
tarafından rutin kontrolleri yapılarak, bayramlık temizlik ve kuaför ihtiyaçları
da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlandı.” dedi.
6 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE RAMAZAN PAKETİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan nakdi yardımların
yanısıra merkez ve mahallelerde yaşayan yaklaşık 6 bin dar gelirli ailenin
evine geçen yıl olduğu gibi bu yılda erzak paketi dağıttıklarını belirtti.
İçinde temel gıda maddelerinin yer aldığı paketler, Ramazanın ilk
haftasında vatandaşın eline ulaştırıldı.

BAYRAMLIKLAR GÖNÜL PINARI’NDAN
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gönül
Pınarı’ndan da Ramazan boyunca vatandaşlar bayramlıklarını ücretsiz
temin etti. Başkan Yücel, “Bebek, çocuk, genç ve yetişkin her yaş grubuna
hitap eden kıyafetlerin yer aldığı Gönül Pınarı Mağazamızdan ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımız 2.176 parça bayramlık kıyafet aldı. Yaz-kış hizmet veren
mağazamızla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.
Kıyafet bağışlamak isteyen vatandaşlarımızı da Gönül Pınarı’na ve yardım
kutularına bekliyoruz.” dedi.
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HİZMET ve ALTYAPI

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN
KONUT TEMİZLİK HİZMETİ

Alanya Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü,
engelli ve yaşlı vatandaşların
evlerini temizlemek için
konut temizlik ekibi kurdu.
Kurulan özel ekipte bir
kuaför ile temizlik hizmeti
yapan dört görevli bayan
personel bulunuyor.

Alanya Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmet ve yatırımlar
ile örnek belediyeler arasında yeralıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
kurulan konut temizlik ekibinde bir kuaför ve dört bayan personel bulunuyor.
Sadece evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan engelli, yaşlı ve
bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet vermeye başlayan konut temizlik ekibi,
Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen evlerin temizliğini
yapıyor. Ekipte yeralan bir kuaför ise yatalak hastaların saç kesim ve
bakımlarını yerinde gerçekleştiriyor.
ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ
Alanya Belediyesi olarak engellilere ve bakıma muhtaç vatandaşlara buna
benzer bir çok hizmetlerinin bulunduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, ‘’Engelsiz Kent Alanya için çalışıyoruz. Projelerimiz ve
hizmetlerimiz de bu doğrultuda. Bu yeni uygulamamız ile artık engelli ve
bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temizlik ve diğer ihtiyaçlarını evlerinde
gidereceğiz.’’ dedi.
Proje kapsamında ayda yaklaşık 80 haneye temizlik hizmeti sunuluyor.
Ayrıca temizliği sağlanan hanelere de Belediye ekipleri tarafından Ramazan
boyunca iftar yemeği servisi yapıldı.
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Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü bünyesinde Tosmur Ek Hizmet
Binası’nda bulunan Beslenme Eğitimi ve
Diyetisyenlik Hizmeti’nden yararlanan 120
danışan, Club Olive Garden’da gerçekleşen
kahvaltıda buluştu.

800 KİŞİYE DİYETİSYEN HİZMETİ VERİLDİ
Alanya Belediyesi’nin 2 yıl önce başlattığı
Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmeti,
toplam 800 kişiye verildi. Bugüne kadar bu
hizmetten yararlanan vatandaşlar, sağlıklı bir
şekilde verilen program sayesinde fazla
kilolarından kurtulurken, sağlıklı beslenme
şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma
riskinden kurtuldular.

BELEDİYENİN
SAĞLIKLI DİYET
HİZMETİYLE

ALANYA
ZAYIFLIYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in “Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin
Diyetisyen” sloganıyla 2 yıl önce başlattığı
ücretsiz diyetisyen hizmetinden 800 kişi
faydalanıyor. 8 kilogramın üzerinde kilo
veren 120 danışan, kahvaltıda Başkan
Yücel’le buluşarak ücretsiz verilen
diyetisyen hizmetinden dolayı teşekkür etti.

DİYET HİZMETİNDEN ENGELLİ
BİREYLER DE YARARLANIYOR
Alanya Belediyesi’nin ücretsiz diyet hizmetinden
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ne kayıtlı
vatandaşların yanı sıra şehirde yaşayan engelli
bireyler de yararlanabiliyor. Bugüne kadar bu
hizmetten faydalanan birçok engelli birey, fazla
kilolarından kurtularak daha rahat hareket
edebilme şansı yakaladı. Kahvaltıda Başkan
Yücel’le bir araya gelen engelliler, verilen
hizmetler için kendisine teşekkür etti.

“YASAKLA DEĞİL
SAĞLIKLA KİLO VERİYORUM”
Alanya Belediyesi diyetisyenlerinden Şule Yavuz
Demir’in danışanlarından 16 yaşındaki Dilara
Uçkaya isimli genç kız, yaptığı açıklamada daha
önce de diyetisyenlere gittiğini ancak tekrar kilo
aldığını vurgulayarak şunları söyledi; “Daha
önce birçok diyetisyene gittim. Ama verdiğim
kiloları bir süre sonra geri alıyordum. Çünkü tatlı
ve tuzlu ürünleri tüketmeyi çok seviyorum. Onlar
yasak olduğu için yemekten korkuyordum ve sıkı
bir diyet programım olduğu için uyamıyordum.
Eylül ayının 2’sinden sonra Şule Hanımla
tanıştım. Kendisi bana her zaman yardımcı oldu.
Diyet programımda da hiçbir şeyi yasaklamadığı
için çok rahat bir şekilde bu programı
uyguladım. Bu hizmetten yararlanmaya
başladığımdan beri 17 kilogram verdim.”
“4 AYDA 20 KİLO VERDİM”
Diyetisyen hizmetinden faydalanan bir başka
isim Ahmet Küçükakkaş ise; “2016 Aralık ayında
104 kilo ile başladım. Şu anda 84 kiloyum. Böyle
bir hizmeti bizlere sunan başta Belediye
Başkanımız Adem Murat Yücel olmak üzere
diyetisyenim Merve hanıma ve herkese çok
teşekkür ediyorum.” dedi.

SERTİFİKALARI BAŞKAN YÜCEL VERDİ
Kahvaltının ardından Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, 8 kilogramın üzerinde kilo
vererek sağlıklı bir yaşam tarzına kavuşan ve
sağlıklı beslenmeyi öğrenen vatandaşlara
sertifika verdi. Ayrıca hizmetten yararlanarak kilo
veren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Er’e de sertifikasını Başkan Yücel takdim etti.

38

TURİZM

MURMANSK’LA

KARDEŞLİK TAZELENDİ

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
nedeniyle Alanya’da bulunan Murmansk heyeti, Belediye
Encümen Odası’nda düzenlenen törenle kardeşlik
antlaşmasını tazeledi. Antlaşmaya yeni maddeler ilave
edilerek iki şehir arasındaki işbirliği alanı genişletildi.
İmza törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve Murmansk Belediye Başkanı Dmitry Philippov
adına Başkan Yardımcı Bay Vitaliy Kriillov katıldı.
KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK
İÇİN YENİ MADDELER İLAVE EDİLDİ
Tanıtım, ticaret, eğitim, belediyecilik, sosyal projeler
alanında 2014 yılında başlatılan kardeşlik sözleşmesine
yeni maddeler ilave edildi. Her iki belediye de
sözleşmelerine spor, kültür ve turizm maddelerini de
ilave ederek daha etkin çalışma kararı aldı.

Alanya’nın Rusya’daki kardeş şehri
Murmansk’la, Alanya Belediyesi
arasında 2014 yılında yapılan
kardeşlik antlaşması tazelendi.

“KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZİ
PERÇİNLEMEK İSTİYORUZ”
Alanya Belediyesi’nin 23 kardeş şehri olduğunu
hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kardeş
şehirlerimizle sosyal, kültürel, turizm, spor, eğitim, ticaret
ve tanıtım alanındaki ilişkilerimizi güçlendirip
perçinlemek istiyoruz. Rusya Federasyonu’ndan kardeş
şehrimiz Murmansk’la da işbirliğimizi güçlendirmek için
kardeşlik antlaşmamızı tazeledik” dedi.
Atılan imzaların ardından Başkan Yücel, Murmansk
Belediye Başkan Yardımcı Vitaliy Kriillov ile el sıkışarak,
antlaşmanın iki şehir için hayırlı olmasını diledi.
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Alanya Belediyesi, 60 kırsal
mahalle okulunda eğitim gören
83 ilkokul çocuğunu hayaliyle
buluşturdu. Belediyenin
önderliğinde 10 aylık çalışma
sürecinde çocukların birbirinden
ilginç hayalleri gerçeğe dönüştü.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk
Birimi’nce gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta
”adlı projenin üçüncü ayağı “Bir Köy, Bir Çocuk, Bir
Hayal” başlığı ile bu yıl da devam etti.
Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Oyuncuyazar-yönetmen Nilbanu Engindeniz tarafından
sürdürülen projede, Alanya’nın tüm kırsal mahalle
okullarına gidilerek 6-12 yaş arasındaki çocukların
hayalleri soruldu. Kağıtlara dökülen hayaller yine
küçük çocuklardan oluşan 7 kişilik jüri tarafından
belirlendi; 60 okuldan 83 çocuğun hayali seçildi.
Projenin tanıtımıyla ilgili Kültür Merkezi’nde
protokolün de katıldığı bir tören düzenlendi.

ALANYA
BELEDİYESİ,

83 ÇOCUĞU

HAYALİYLE
BULUŞTURDU

BAŞKAN YÜCEL, “HER TÜRLÜ
ZORLUK EĞİTİMLE AŞILIR”
Projenin Kültür Merkezi’ndeki lansmanında konuşan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projeye
destek veren Alanya Kaymakamlığına, Milli Eğitim
Müdürlüğüne, STK’lara ve vatandaşlara teşekkür etti.
Yücel, her türlü zorluğun eğitimle aşılabileceğine
dikkat çekti. Başkan Yücel, “Küçük hayallerimiz
olmazsa büyük hayallere ulaşamayız.
Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve
Nilbanu Hanım’a teşekkür ederim. Eğitim her şeyden
önde gelir. Hayatta karşılaştığımız her türlü zorluğu
eğitimle aşabiliriz. Bu yüzden de hizmetlerimizde
eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Projede
emeği geçenlere, salonda bulunan çocuklarımıza ayrı
ayrı teşekkür ederim.” dedi.
SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTULAR
Resmi konuşmaların ardın katılımcılara, 10 aydır
sürdürülen projeyle ilgili görsel bir sunum yapıldı.
Daha sonra 83 çocuktan bazılarının hayalleri alkış
tufanı altında salonda gerçekleştirildi.

NELER YOKTU Kİ!
Onların küçük dünyalarının büyük hayalleri arasında
neler yoktu ki! Bisikletten tablete, annesi için istenen
pazar arabasından resim defterine, Alanyaspor'un
başarılı futbolcusu Emre Akbaba ve başarılı oyuncu
ve sunucu Evrim Akın ile tanışmaya, uçağa
binmekten Anıtkabir'i görmeye, oyuncak bebekten
akülü arabaya, kalemtıraştan örümcek adam
kostümüne, lunaparkta eğlenmekten hayvanat
bahçesini görmeye kadar 83 ayrı dilek, Alanya
Belediyesi ve duyarlı vatandaşlar tarafından
gerçekleştirildi.
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KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM

8 ÖDÜL BİRDEN KAZANAN

ALANYA BELEDİYE TİYATROSU

YENİ BİR REKORA İMZA ATTI
Alanya Belediye Tiyatrosu, Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu
“Halk Jürisi” üyeleri tarafından, Özel Ödül, Performans, Tasarım ve
Yapımlar kategorilerinde 8 ödüle birden layık görüldü.
ALANYA BELEDİYESİ XVII. DİREKLERARASI
SEYİRCİ ÖDÜLLERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Alanya Belediyesi Kültür Merkezi, XVII. Direklerarası
Seyirci Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Direklerarası
Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 20162017 tiyatro sezonunda Antalya, Burdur, Konya ve
Diyarbakır’da sahneye koyulan oyunları seyrederek;
Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı
olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatroların
ödüllerini belirledi. Bu kapsamda Alanya Belediye
Tiyatrosu da 8 ödül birden kazandı. Yapılan
değerlendirmelerin ardından XVII. Direklerarası Seyirci
Ödülleri’ne layık görülen kişi ve kurumlar, ödüllerini
Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldılar.
YÜCEL: “ANADOLU TİYATROSU YALNIZ DEĞİL”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur
duyduklarını ifade ederken Direklerarası Seyircileri’ne
tiyatroya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan
Yücel; “Sanat dünyası ve tiyatro sanatçıları için değeri
çok büyük olan Direklerarası Seyirci Ödülleri törenine ev
sahipliği yapıyor olmaktan dolayı onur duyuyoruz.
Tiyatro sanatçılarının ve bütün tiyatro salonlarının
Anadolu’da yalnız olmadıklarını bizlere hissettiren bu
organizasyon için başta Ömer Şahinbaş olmak üzere
tüm Direklerarası çalışanlarına, halk jürisine, emek verip
destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“TÜM ÖDÜLLERİ BİZLERİ YALNIZ
BIRAKMAYAN ALANYA HALKINA ADIYORUM”
Alanya Belediye Tiyatrosu’nun kazandığı ödülleri Alanya
halkına armağan eden Başkan Yücel; “Alanya Belediye
Tiyatromuz 3 yıldır çeşitli dallarda Direklerarası Seyirci
Ödülleri’ne layık görülüyor. Bu yıl ise tam 8 ödülümüz var.
Alanya Belediye Tiyatromuzun aldığı bütün ödülleri bize
aşkla, şevkle hizmet etme gücü veren Alanya ve Alanya
halkına ithaf ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’E ÖZEL ÖDÜL
Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülü, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e verildi Başkan Yücel
ödülünü, Direklerarası Seyircileri’nin kurucusu Ömer
Şahinbaş’tan aldı. Şahinbaş yaptığı açıklamada “Alanya
Belediye Tiyatrosu’nun yanısıra tiyatro ile ilgili çalışmalara
desteği ve bölgeye kültürel hareketlilik katan
hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Jüri Özel Ödülüne değer görüldü. Tiyatroya vermiş olduğu
katkılarından dolayı kendisine huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.” dedi.
EN ÇOK ÖDÜL ALANYA BELEDİYE TİYATROSU’NA
2016-2017 Tiyatro Sezonunda, Direklerarası Seyircileri’nin
oluşturduğu “Halk Jürisi” üyelerinin belirlediği ödüllerinde
çeşitli kategorilerde aldığı 8 ödülle geceye damgasını
vuran Alanya Belediye Tiyatrosu’nun ödülleri ve diğer
kazananlar şöyle:

ALANYA
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EMEK ÖDÜLÜ
Yıllarca Alanya'da özel ve amatör tiyatrolarda emek veren,
Sokak Tiyatrosunu hayata geçiren, Belediye Tiyatrosu’nun
kuruluşunda emeği olan ve son gününe kadar onlarca
eserde başarıyla rol alan ve 28 Kasım 2016'da hayatını
kaybeden Tiyatro İnsanı Akın Paşaoğlu, Direklerarası
Seyircileri’nin takdirlerini ifade eden "Tiyatro için Emek
Ödülü” ne layık görüldü.

FARKINDALIK YARATAN PROJELER
Tiyatroda ortaya koydukları ile toplumda farkındalık yaratan
projeler dalında belirlenen ödül ise Alanya Belediye Tiyatrosu
Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz’e verildi. Yazdığı
ve yönettiği oyunlarla kırsal mahallelerde 20.000'e yakın
çocuğa ulaşan Nilbanu Engindeniz, örnek gönüllülük
anlayışıyla Direklerarası Seyircileri’nin takdirini kazandı.
DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Alanya Belediye Tiyatrosu’nda ve Yakındoğu Üniversitesi’nde
verdiği tiyatro eğitimleriyle yetiştirdiği geleceğin tiyatro
insanlarının seyirciye daha iyi çalışmaların sunulmasını
sağlayacak çabaları için Murat Atak, Direklerarası
Seyircileri’nin Juri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
ALANYA TİYATRO ÖDÜLLERİ
Ensemble: Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere, Alanya
Belediye Tiyatrosu

PERFORMANS ÖDÜLLERİ
Erkek Oyuncu, Mustafa Erman Doğan, Orhan Veli ile Git
Gidebildiğin Yere
Erkek Oyuncu, Nejat Koper, Derya Gülü, Alanya Belediye
Tiyatrosu
TASARIM ÖDÜLLERİ
Sahne Tasarımı: Duygu Gökalp, Derya Gülü,
Işık Tasarımı: Mehmet Yaşayan, Derya Gülü

DİYARBAKIR TİYATRO ÖDÜLLERİ
Prodüksiyon: Ruhlar Gelirse, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
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Çocuk Yapım: Bir Yaz Masalı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Çocuk Performans (Deneyimli Oyuncu): Handan Ekici,
Bir Yaz Masalı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
KONYA TİYATRO ÖDÜLLERİ
Prodüksiyon: Konik Annalar (Komik Aynalar), Konya
Devlet Tiyatrosu Performans Ödülü
Erkek Oyuncu: Ahmet Çökmez, Fermanlı Deli Hazretleri,
Konya Devlet Tiyatrosu Özel Ödül Selçuk Üniversitesi Dilek
Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
Proje Yönetmeni: Öğretim görevlisi Tolga Özenç Özençel
BURDUR TİYATRO ÖDÜLÜ
Çocuk Yapım: Gülme, Burdur Sanat Çocuk Tiyatrosu

ANTALYA TİYATRO ÖDÜLÜ
Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülü
Bir İlçe Tiyatrosunu oluşmasına, gelişmesine kattığı çabaları
ve bir Türkiye Tiyatro Klasiği olan Keşanlı Ali Destanını
başarı ile sahnelenmesini sağlayan Kepez Belediye
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli
Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülüne değer görüldü.
Prodüksiyon: İbişin Rüyası, Antalya Devlet Tiyatrosu
Yönetmen: Sabri Özmener, İbişin Rüyası, Antalya Devlet
Tiyatrosu Performans Ödülleri
Erkek Oyuncu: Kutsal Kaynak, Entrikalı Dolap Komedyası,
Döşemealtı Belediye Tiyatrosu
Erkek Oyuncu: Murat Ercanlı, Entrikalı Dolap Komedyası,
Döşemealtı Belediye Tiyatrosu
Erkek Oyuncu: Müfit Kayacan, Entrikalı Dolap Komedyası,
Döşemealtı Belediye Tiyatrosu
Kadın Oyuncu: Özlem Şendinç, İbişin Rüyası, Antalya
Devlet Tiyatrosu
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Antalya) : Emre
Ozan Yıldız, Bamgüm, Antalya Tiyatro Replik
Özgün Tiyatro Müziği: Gürkan Çakıcı, İbişin Rüyası,
Antalya Devlet Tiyatrosu
Çocuk Yapım: Benim Güzel Pabuçlarım, Antalya Devlet
Tiyatrosu
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5. LİSELER ARASI
TİYATRO ŞENLİĞİNE
KATILAN OKULLAR
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü
tarafından organize dilen “ Alanya
Belediyesi 5. Liseler Arası Tiyatro
Şenliği”ne katılan okullara ödülleri dağıtıldı.
2 Mayıs’ta Kültür Merkezi’nde “Ferhat ile
Şirin” adlı tiyatro oyunuyla perde diyen
Şenlik, 23 Mayıs’ta düzenlenen “Teşekkür
ve Ödül Töreni” ile sona erdi.
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Bu yılki şenlikte, 6 okul 6 farklı oyun sergiledi. Profesyonelleri
aratmayan oyunları, yüzlerde öğrenci ve tiyatro sever izledi.
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Teşekkür ve Ödül Töreni’nde,
emeği geçen herkese teşekkür belgesi ve bazı dallarda öne
çıkan yapım ve öğrencilere de ödülleri verildi.
ÖĞRENCİLERDEN YÜCEL’E SANAT TEŞEKKÜRÜ
Ödül töreninde söz alan katılımcı okulların temsilcileri
yaptıkları konuşmada, sanata ve Liseler Arası Tiyatro
Şenliği’ne verdiği destekten dolayı Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler.

“SANAT BİR MİLLETİN OLMAZSA OLMAZIDIR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına törene
katılan Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Sanat bir milletin
olmazsa olmazıdır” diyerek katılımcı okulları tebrik etti.
Yenialp, şenliğe katılan okulların her yıl artmasını dilediklerini
de ifade etti.

“ŞENLİK AMACINA ULAŞMIŞTIR”
Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise "Oyunların
güzel çıkması bu şenliğin amacı değil isteğimizdi. Oyun
başlıyor anonsu geldiğinde şenlik amacına ulaşmalıdır. Bu yıl
fuayede gördüklerim, okullardan aldığım duyumlar ve genç
arkadaşlarıma bakarak gönül rahatlığıyla şunu diyebilirim ki;
bu şenlik bu yıl da amacına ulaşmıştır" dedi.
Şenliğe, CEV Hamdullah Emin Paşa Anadolu Lisesi “Ferhat ile
Şirin”, Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi “ Ağaçlar Ayakta
Ölür”, TED Alanya Koleji “ Hastalık Hastası”, Özel Bahçeşehir
Koleji Alanya Anadolu ve Fen Lisesi “Kanlı Düğün”, Doğa
Koleji “ İçlerinden Hangisi”, Şehit Abdullah Ümit Sercan
Anadolu Lisesi “ Ağzı Çiçekli Adam” oyunu ile katıldı.
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ÖDÜLLER:
En Başarılı Koreografi:
Kanlı Düğün – Bahçeşehir Alanya Okulları

En Başarılı Dekor:
Ağaçlar Ayakta Ölür – A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi
En Başarılı Oyun:
Kanlı Düğün – Bahçeşehir Alanya Okulları
En Başarılı Kostüm:
Hastalık Hastası – TED Alanya Koleji

Akın Paşaoğlu Emek Ödülü:
Ferhad ile Şirin – ÖHEP Okulları Anadolu Lisesi

En Başarılı Erkek Oyuncular:
-Halil Caner Ay – Ağaçlar Ayakta Ölür - A. Fevzi Alaettinoğlu
Anadolu Lisesi
-Uğulcan Bakar - Hastalık Hastası – Ted Alanya Koleji
-Emre Şen – Ağzı Çiçekli Adam – Şehit Abdullah Ümit Sercan
Anadolu Lisesi
-Onur Kenan Kılınç – Ağzı Çiçekli Adam – Şehit Abdullah Ümit
Sercan Anadolu Lisesi
En Başarılı Kadın Oyuncular:
-Ece Atlıhan - Ferhad ile Şirin – Öhep Okulları Anadolu Lisesi
-Eylül Kübra Solak - Ferhad ile Şirin – Öhep Okulları Anadolu
Lisesi
-Eylül Aydın - Kanlı Düğün – Bahçeşehir Alanya Okulları
-Ceyda Birgen – İçlerinden Hangisi –
Özel Alanya Doğa Koleji
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ENGELSİZ
SANAT SERGİSİ

DÜZENLENDİ

Alanya Belediyesi Sanat Atölyesi
kursiyerleri tarafından Kültür Merkezi’nde
“Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları
Sergisi” düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler
Haftası nedeniyle Alanya Belediyesi
Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ne devam
eden engelli öğrenciler ve aileleri için bir
dizi etkinlik yapıldı. Etkinlik kapsamında
Engelsiz Sanat Atölyesi kurslarına devam
eden engelli bireyler ve ailelerinin yaptığı el
işlerinden oluşan bir de sergi açıldı.

“ENGELSİZ SANAT ATÖLYEMİZLE
ENGELLİ BİREYLERİMİZİN
YAŞAMLARINA YENİ BİR PENCERE AÇTIK”
Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları Sergisi’nin
açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Engelsiz Sanat Atölyesi’ni
kurarak engelli bireylerimiz ve yakınlarının
yaşamlarına yeni bir pencere açtık.” dedi.

10 FARKLI DALDA
SANAT ESERİ SERGİLENDİ
Bu yıl 9.su düzenlenen sergide daha çok çeşide
yer verildi. Engelsiz Sanat Atölyesi Güzel Sanatlar
Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak tarafından
verilen kurslarda engelli öğrenciler birbirinden
değerli 10 farklı türden sanat eseri ortaya koydu.
Filografiden ahşap boyamaya, sabundan meyve
ve çiçek yapımına, ipek kozasından çiçek,
karakalem, yağlı boya, ebru çalışması, çini, kabak
boyama ve metal folyodan oluşan el sanatları
sergisi, Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.

ALANYA
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7. KİTAP “YÖRÜK OYUNLARI
ALANYA YÖRESİNDE” MECLİS
ÜYELERİNE TANITILDI

Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş
unvanıyla yayınladığı 7. kitabı Yörük
Oyunları Alanya Yöresinde, Haziran
Ayı Meclis Toplantısında meclis
üyelerine ve basına tanıtıldı. Kitapta
Alanya yöresinde yaşayan yörüklerin
günlük yaşamlarında ve özel günlerde
oynadıkları oyunlar hakkında bilgiler
ve görsellerin yer aldığını belirten
Belediye Başkanı Yücel, ‘’Alanya
Belediyesi olarak yayınladığımız bu 7.
eserde yörüklerin genel bilgileri ve
oyunlara ilişkin tekerlemeler de yer
alıyor. Alanya’nın kitap arşivine değer
katacak bu değerli eseri herkesin
incelemesini tavsiye ediyorum.
Kitabın yazarı emekli öğretmen Sedat
Çolak’a ve emeği geçenlere teşekkür
ederim.’’ dedi.
Yazar Sedat Çolak ise; Alanya için
böyle bir çalışmanın geç bile
kaldığını belirterek, sözlü
geleneklerin yazıya
dönüştürülmesinin önemine dikkat
çekti. Çolak, Başkan Yücel, Tiyatro
Müdürü Hüseyin Çinal, Akademik
Araştırmalar Merkezi Sorumlusu
Yaşar Yiğit Kaçmaz’a teşekkür etti.

ALANYA
BELEDİYESİ
7. ESERiNi YAYINLADI
Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Alanya Belediyesi’nin
7. yayını “Yörük Oyunları, Alanya
Yöresinde” adlı kitabı, Haziran ayı
meclis toplantısında basına ve
meclis üyelerine tanıttı.
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ALANYA BMX TEŞViK
YARIŞLARI TAMAMLANDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafından düzenlenen ve Alanya
Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen BMX Teşvik Yarışları
30 Nisan Pazar günü tamamlandı.

ALANYA

BELEDiYESi
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Alanya’da ilk kez
düzenlenen BMX yarışları
tamamlandı. 68 sporcunun
katıldığı BMX Teşvik
Yarışları’na vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi. Üst
düzey mücadelelerin
yaşandığı yarışlarda
sporcular elit erkekler, genç
erkekler, yıldız erkek a, yıldız
erkek b, yıldız kategorilerinde
yarıştılar. Dereceye giren
sporcular ödüllendirildi.
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HENTBOL ŞENLİĞİ

TAMAMLANDI

Türkiye Hentbol Federasyonu
ile Alanya Belediyesi’nin
birlikte organize ettiği Hentbol
Şenlikleri, 1.232 sporcunun
katılımıyla 11-16 Haziran
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 23. yılını tamamlayan Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol
Turnuvası ve Minikler Hentbol Şenliği Milli Egemenlik Stadı’nda yapıldı.
Küçük Kız – Erkek Türkiye Hentbol Şampiyonası ise Atatürk Spor
Salonu ve 75 Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
6 gün boyunca kıran kırana gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye
giren sporcular ödüllendirildi. Küçük erkeklerde şampiyon Beşiktaş
Spor Kulübü olurken, küçük kızlarda Anadolu Üniversitesi Eskişehir
takımı birinci oldu.
Dereceye giren sporculara Alanya Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Kula, THF Teknik Kurul Üyesi İsmail Güney, Turnuva
Koordinasyon Sorumlusu Kıvanç Özcan, THF Temsilcisi Ayşe Güven,
Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya
Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur kupa ve madalyalarını verdi.

ALANYA
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Türkiye Sualtı
Federasyonu tarafından
Alanya Belediyesi’nin ev
sahipliğiyle düzenlenen
Sualtı Ragbisi Gençler
Türkiye Şampiyonası,
27-30 Nisan tarihleri
arasında yapıldı.

Olimpik Yüzme Havuzunda 3 gün süren
şampiyonada, 5’ i kadın 16 takım
mücadele etti. Alanya’da ilk defa
gerçekleştiren şampiyonada erkeklerde
şampiyon Ege Sualtı Ragbisi Spor
Kulübü oldu. İkinci İzmir Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü, üçüncü ise Ege
Üniversitesi Spor Kulübü oldu.

Sualtı Ragbisi Gençler Türkiye
Şampiyonası kadınlar kategorisinde de
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
şampiyon oldu. İzmir’in diğer temsilcileri
İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor
Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü ise
üçüncü oldu.
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SUALTI RAGBiSi
GENÇLER TÜRKİYE
ŞAMPİYONASI
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MİNİK FUTBOLCULARA
KUPALARINI
BAŞKAN YÜCEL VERDİ

ALANYA

BELEDiYESi
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Alanya’da 14 takımın
katıldığı “Minikler Futbol
Şenliği” düzenlendi.
Turnuvada ödül alan
takımlara ve futbolculara
ödüllerini Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel verdi.

Milli Egemenlik Stadyumu’nda düzenlenen
ödül törenine Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve futbolcuların aileleri
katıldılar. 14 takımın katıldığı turnuvada U11
ve U 12 gurupları yer aldı.
Sporun her dalını önemsediklerini ve
desteklediklerini belirten Başkan Yücel, ‘’Bu
turnuvaya katılan tüm takımları ve ailelerini
tebrik ederim. Bu yaşlarda çocuklarımızın
spora başlamaları bizleri mutlu ediyor.
Alanya Belediyesi’nin bir çok dalda ve bir
çok yaş gurubuna uygun spor aktiviteleri
bulunuyor. Biz sporu bugüne kadar
destekledik, bundan sonrada desteklemeye
devam edeceğiz’’ dedi.

