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“ASFALT PLENTİMİZ
SAYESİNDE TÜM
YOLLARIMIZI SADECE SICAK
ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ”

Sevgili Alanyalılar,

Alanya Bülten’in yeni sayısı ile sizlerleyiz.
Sizlerin huzur ve mutluğunu temel aldığımız
hizmetlerimizle Alanyamızın marka değerini arttırıp,
vizyonunu değiştiriyoruz. 3.5 yıllık hizmet süremizi geride
bırakırken, birçok hizmeti sizlerle buluşturduk, yeni
hizmetlerimizin temellerini attık, yeni projelerin açılışını
gerçekleştirdik.
Alanya’nın rüyasını gerçeğe dönüştürdük
Alanya’mızın 37 yıldır büyük bir arzuyla, büyük bir
heyecanla beklediği Alanya Teleferiğin açılışını 15
Ekim’de gerçekleştirdik.
Alanya gündeminden hiç düşmeyen ve Alanya’nın
yaklaşık 37 yıldır hayalini kurduğu Teleferiği gerçeğe
dönüştürmek Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken
belediyecilik anlayışı ile hamdolsun ki bizlere nasip oldu.
Dünyaca ünlü Damlataş Plajı’ndan hareket eden,
eşsiz güzellikteki Damlataş Mağarası ve Kleopatra
Plajları üzerinden 1’inci derece arkeolojik SİT alanı
olan Alanya Kalesi’ne uzanan Teleferiğin halkımızdan,
yerli ve yabancı misafirlerimizden gördüğü ilgi bizleri
mutlu etti.
Teleferik, Alanya Kalesi’nin
doğal ve tarihi yapısını koruyacak
Alanya Teleferiği faaliyete geçirerek, Alanya Kalesi’ne
tarihi ve doğal değerlerimizi koruyacak alternatif bir
ulaşım sistemi kurduk.
Bu doğrultuda Kale’ye çıkışların çoğunun Alanya
Teleferik ile gerçekleştirilmesini istiyoruz. Unesco Dünya
Mirası adayı olan Alanya Kalesi’ne tur otobüsleri ve
büyük araçların çıkmasını belirli bir tarihten sonra
yasaklayacağız. Böylelikle hem Alanya Kalesi’ni
korumuş olacağız, hem de Unesco Dünya Mirası
Listesi’ne girme yolunda önemli bir mesafe
kaydedeceğiz.

Alanya Kalesi’nin paha biçilmez
hazineleri gün yüzüne çıkacak
Teleferiğin hayat bulmasıyla, Alanya Kalesi içinde
bulunan Ehmedek Çarşısı, Süleymaniye Cami,
Bedesten Çarşısı, Sarnıçlar, Selçuklu Hükümdarı
Alaaddin Keykubat’ın sarayı, tarihi Alanya Evleri, İç Kale
ve daha nice tarihi değerlerimiz günlük yaşamımızın bir
parçası oldu ve gün yüzüne çıktı.
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Alanya Kalesi’ni
yeniden ayağa kaldıracak Teleferik ile Alanya Kalesi’ni
yeniden keşfedeceğiz, hiç gitmediğimiz noktalarını
göreceğiz, Alanya’nın doğasına ve tarihine yeniden
hayran kalacağız.

ALTAV ve Alanyaspor’a katkı
Teleferiğe binen her yolcudan alınan paranın 1 lirasını
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’na, 1 Lirasını da şehrimizin
gözbebeği Alanyaspor’a hibe edeceğiz. Alanyamızı her
platformda tanıtan Alanyasporumuz ve ALTAV’ı maddi
ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz.
Teleferiğe emek veren herkese teşekkür ederim
Teleferik projesini hayal eden, düşünen ve yapımı için

çaba harcayan başta belediye başkanlarımıza, kıymetli
meclis üyelerimize, belediye personelimize ve emek
veren herkese sizlerin huzurunda birkez daha teşekkür
ediyorum.
37 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürmenin gururunu
yaşatan Teleferik’in Alanyamıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum.

4. Gün boyunca Caz Festivaline evsahipliği yaptık
Alanya, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz kültürel ve
sanatsal etkinliklerle Türkiye’nin önemli kültür-sanat
şehirlerinden biri haline geldi. Düzenlediğimiz sanatsal
etkinliklerle geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.
Artık Türkiye’de sayılı festivaller arasında yer alan
Alanya Uluslararası Caz Günlerine 21-24 Eylül
tarihlerinde 4 gün boyunca ev sahipliği yaptık.
14. Uluslararası Caz Festivalimizde birbirinden ünlü
sanatçıları ağırladık. Caz festivaline halkımızın gösterdiği
ilginin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden
caz festivali için Alanya’ya gelen konuklarımızın
çoğalarak artması ne kadar doğru bir etkinlik
gerçekleştirdiğimizi bizlere bir kez daha gösterdi.

Bedesten’de tarihi defile
Alanya Kalesi’nin saklı kalmış hazinelerinden biri olan
Bedesten’de gerçekleştirdiğimiz ünlü modacı Vural
Gökçaylı’nın defilesi ile belediyemizin muz lifi
projesinden elde ettiği muz lifi kumaşını, Alanya ipeğini
tüm Türkiye’ye tanıtma fırsatı bulduk.
“Anadolu Medeniyetleri’nden İzler” defilesine Koç
Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un, İstanbul’dan
gelen çok saygın davetlilerin ve Alanya’dan katılan
kıymetli misafirlerimizin gösterdiği ilgi bizleri
onurlandırdı.
Ünlü modacı Sayın Vural Gökçaylı’nın muz lifinden ve
Alanya ipeğinden dokunan kumaşlardan tasarladığı
elbiselerin ne kadar kullanışlı, ne kadar şık olduğunu
defilede hep birlikte gördük. Muz lifinin tekstil
sektöründe kullanımını arttırmak için böyle geniş yankı
uyandıran etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.
Alanya Kalesi’nin eşsiz güzelliğinde, böylesine özenle
hazırlanmış bir organizasyonda “Anadolu
Medeniyetleri’nden İzler” defilesine ev sahipliği
yapmaktan onur duyduk. Değerli katkıları, işbirliği ve
emekleri için Sayın Vural Gökçaylı’ya ve kıymetli eşleri
Meral hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Dünyanın en huzurlu ve en güvenli kentlerinden birisi
olan Alanyamızın turizm değerini arttırmak ve Alanya
markasını güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdüreceğimizi ifade eder; bize güveniniz ve desteğiniz
için teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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Dünyanın en huzurlu ve en güvenli şehri Alanya
için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
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ALANYA’NIN
37 YILLIK RÜYASI
GERÇEKLEŞTİ

Alanya’nın 37 yıllık rüyası
Alanya Teleferik, 11 Ekim’de
törenle hizmete açıldı.
Alanya’nın en büyük hayalini
gerçekleştirdiklerini
söyleyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,
“Teleferikten kişi başına alınan
paranın 1 Lirasını Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı’na,
1 Lirasını da şehrimizin
gözbebeği Alanyaspor’a
hibe edeceğiz.” dedi.
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ALANYA TELEFERİK RESMEN AÇILDI
37 yıldır gündemde olan ve Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in yoğun çabalarıyla şehre kazandırılan Alanya
Teleferik, 11 Ekim’de düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törene, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Günal,
Oktay Öztürk, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, MHP İl
Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Ülkü
Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu,
Üniversite Rektörleri, İlçe Belediye Başkanları, STK
Temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu
kurumlarının birim amirleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çok
sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu dev yatırımla ilgili
önemli açıklamalarda bulundu.
ALANYA KALESİ’NİN DOĞAL
VE TARİHİ DOKUSUNU KORUDUK
Alanya Teleferik’i faaliyete geçirerek Alanya Kalesi’nde tarihi
ve doğal değerleri koruyacak alternatif bir ulaşım sistemi

kurduklarını açıklayan Başkan Yücel, “Bu doğrultuda Kale’ye
çıkışların çoğunun Alanya Teleferik ile gerçekleştirilmesini
istiyoruz. UNESCO Dünya Mirası adayı olan Alanya Kalesi’ne
tur otobüsleri ve büyük araçların çıkmasını belirli bir tarihten
sonra yasaklayacağız. Böylelikle hem Alanya Kalesi’ni
korumuş olacağız, hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
girme yolunda önemli bir mesafe kaydedeceğiz.” dedi.
“BAŞKASININ HESAP MAKİNESİYLE
YAPTIĞI HESABI BİZ AKLIMIZDAN YAPARIZ”
Açılış töreninde teleferiğin fiyatıyla ilgili eleştirilere de cevap
veren Başkan Yücel, “Alanya’ya böyle önemli misyonlarla
hizmet veren Alanya Teleferik’in fiyatı ile ilgili sosyal
medyada ve yerel basında günlerce basiretsizce yapılan
eleştiriler, bizlere projenin büyüklüğü ve amacının
anlaşılmadığını gösteriyor. Bu büyüklükte bir proje üretip
hayata geçirdiysek, elbette fiyat hesabını da biliriz.
Başkalarının facit (hesap makinesi) ile yaptığı hesabı biz,
aklımızdan yaparız “ dedi.
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“ALTAV VE ALANYASPOR’A BÜYÜK DESTEK”
Başkan Yücel, “Kişi başı alınan ücretin 1 Lirasını Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı’na (ALTAV), 1 Lirasını da şehrimizin
gözbebeği Alanyaspor’a hibe ediyoruz. Bu kararın
alınmasında Sayın Kaymakamımızın çok önemli katkıları var.
Kendilerine teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.

“GOLF ARABALARIYLA SÜLEYMANİYE VE İÇ KALEYE
KADAR TÜM ALANLAR YÜRÜMEDEN GEZİLEBİLECEK”
Yapılan proje kapsamında teleferiğin zirve durağına
yerleştirilen ahşap yürüyüş yollarıyla iç kale ve diğer
bölgelere ulaşılabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Yücel
şunları kaydetti:
“Yürümekte zorlanan vatandaşlarımız için İçkale ve
Süleymaniye Cami arasında ulaşımı sağlayacak ilk etapta 4
tane 14 kişilik büyük golf araçları (shatter) ile hizmet
vereceğiz.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ
Alanya Kalesi’nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal
Tesisleri arasında çalışan Alanya Teleferiğimiz şehit yakınları
ve gazilere ücretsiz olacak. Teleferik, 20 kişiden fazla
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gruplar, öğrenciler ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da yüzde
50 indirimli.
“ALANYA TELEFERİK DİĞER
TELEFERİKLERDEN FARKLI”
Alanya Teleferiği ülkemizdeki diğer teleferiklerden ayıran
birçok özelliğin olduğuna dikkat çeken Yücel, “ Alanya
teleferik misafirlerine sadece ulaşım ve seyir imkanı
sağlamıyor. Aynı zamanda yaşayan bir tarih olan Alanya
Kalesi’nin paha biçilmez hazinelerini keşfetme imkanı
sunuyor. Teleferiğin hayat bulmasıyla, Alanya Kalesi içinde
bulunan Ehmedek Çarşısı, Süleymaniye Cami, Bedesten
Çarşısı, Sarnıçlar, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın
sarayı, tarihi Alanya Evleri, İç Kale ve daha nice tarihi
değerlerimiz günlük yaşamımızın bir parçası oldu ve gün
yüzüne çıktı” dedi.
CUMBUL: “ALANYA KALESİ’NİN DEĞERİ ARTACAK”
Açılış töreninde kürsüye gelen Teleferik Holding Yönetim
Kurulu Başkanı İlker Cumbul, Alanya Teleferik’in Türkiye ve
yurtdışında yaptıkları 58. proje ve Türkiye’nin en güzel
teleferiği olduğunu belirtti. Cumbul, “Alanya Teleferik harika
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bir manzara eşliğinde yaşayan bir kaleye çıkıyor. Alanya Kalesi
bölgenin önemli bir değeri, teleferik bu değeri daha da arttıracak.
Alanya Kalesi markasının arkasında bir başka marka daha olacak.
Alanya’ya değer katacak bu tesisin yapımına dönemin Belediye
Başkanı Hasan Sipahioğlu ile başladık. Kendisine teşekkür
ediyorum. Daha sonra Başkanımız Adem Murat Yücel bayrağı
devraldı ve ısrarla yoğun çaba gösterdi. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim” dedi.
Açılış töreninde MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Günal, MHP Genel Başkan
Yardımcısı Oktay Öztürk, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de birer
konuşma yaparak teleferikle ilgili düşüncelerini törene katılan
davetlilerle paylaştılar.

“BORÇLANMADAN KENDİ İMKANLARIYLA
BU HİZMETLERİ YAPABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy’un konuşmalarının ardından
kürsüye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal,
önemli bir konuya dikkat çekerek, “Alanya Belediyesi’nin
borçlanmadan kendi kaynaklarıyla üretken belediyecilik anlayışıyla
bu hizmetleri yapabilmesi çok önemli. Selçuklu’nun başkenti
Alanya’da bu hizmetlerin yapılaması bizi gururlandırdı” dedi.

“BAŞKAN YÜCEL’İ KUTLUYORUM”
“Alanya’nın essiz manzarasını seyredeceğimiz bu güzel eseri
Alanya’ya kazandıran Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i
kutluyorum” diyerek konuşmasına başlayan Ak Parti Antalya İl
Başkanı Rıza Sümer, Alanya’nın Türkiye’nin misafir odası olduğunu
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söyledi. Sümer, “Turist Alanya’da ne gördüyse kendi
memleketinde ülkemizi öyle tanıtıyor. O yüzden Alanyalı
yöneticilere büyük görev düşüyor” ifadesini kullandı.

“HİZMET AŞKIYLA YANAN BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR”
Açılışın son konuşmasını yapan MHP Genel Başkan
Yardımcısı Oktay Öztürk ise Alanya’nın hizmet aşkıyla
yanan, Alanya sevdalısı bir MHP’li belediye başkanı var.
Alanya’nın 37 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Bu hayali
yaşatarak Belediye Başkanı Yücel’in eline geçinceye kadar
koruyan geçmiş tüm belediye başkanlarına da şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.
VATANDAŞLARA JEST
Protokol konuşmalarının ardından Alanya Teleferik, Müftü
Mustafa Topal’ın yaptığı duayla resmi açılışını gerçekleştirdi.
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Açılışın ardından vatandaşlar saat 21.30’a kadar teleferiğe
ücretsiz bindi. Teleferikle ilk deneyimlerini yaşayan
vatandaşlar, Belediye Başkanı Yücel’e teşekkür ettiler.

İLÇENİN EN BÜYÜK PROJESİ
Toplamda 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle
hizmet veren teleferik, saatte 1130 kişi taşıyor. Teleferikle
kısa vadede 500 bin uzun vadede ise yılda yaklaşık 1 milyon
kişi taşınması hedefleniyor. Yaklaşık 37 yıl önce Alanya’nın
gündemine gelen teleferik, 9 milyon Euro maliyetle
yapılırken, ilçenin bugüne kadar yapılan en büyük
projelerinden biri olarak Alanya tarihindeki yerini aldı.
Dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerinden
Alanya Kalesi’ne tırmanan teleferik, hem şehrin dokusunu
hem de ilçe merkezinde bulunan tüm tarihi dokuyu tek
seferde ziyaretçilerinin seyrine sunuyor.
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“ASFALT PLENTİMİZ
SAYESİNDE TÜM YOLLARIMIZI

SADECE SICAK
ASFALTLA KAPLAYACAĞIZ”

Oba Mahallesi Kızılcaşehir
Mevkii’nde inşa edilen Asfalt
Plentinini denetleyen Belediye
Başkanı Yücel, “5 milyon TL
maliyetle kurduğumuz Asfalt
Plenti, üretime geçti. Alanya
merkez ve tüm mahallelerdeki
yolları sadece sıcak asfaltla
kaplayacağız.” dedi.
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B

aşkan Yücel, “Altyapısı biten yolları sıcak asfaltla
kaplayacağız. Satih kaplamayı ise altyapısı bitmeyen,
merkez hariç köy ve yaylalarda yapacağız. Merkez ve
belde mahalle yollarını tamamen sıcak asfaltla kaplayacağız.
Halkımıza kaliteli ve konforlu yollar sunacağız.” şeklinde konuştu.

ASFALT PLENTİ SAATTE 160 TON ÜRETİM YAPIYOR
Oba Mahallesi Kızılcaşehirde’ki yeni Asfalt Plentinin Eylül ayında
faaliyete geçmesiyle birlikte belediyenin tüm asfalt ihtiyaçlarını
fazlasıyla karşıladıklarını belirten Başkan Yücel, “Bundan önceki
tesisimizde saatte 50 ila 60 ton asfalt üretimi yapılabiliyorduk.
Yeni tesisimiz ise saatte 160 tondan fazla asfalt üretimi yapıyor.
Bu da demektir ki iş hacmimizi 3 kat, 4 kat arttırdık. Bu üretim
kapasitesi bizim bölgemize yettiği gibi civar ilçelere de yetecek
seviyededir. Çünkü yeni tesisimizin üretim ve teknoloji altyapısını
en az 30-40 yıl hizmet verecek şekilde tasarladık. Amacımız hem
tasarruf yapmak, hem zamandan kazanmak hem de en kaliteli ve
konforlu hizmeti yerinde ve zamanında verebilmektir. Alanya halkı
her şeyin en iyisini, en kaliteli ve en güzelini hak ediyor. Alanya
için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.” dedi.
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ALANYA TARİHİNDE İLK KEZ

RUHSATLI MADEN
KALKER OCAĞINI

ALANYA BELEDİYESİ KURDU

Alanya Belediyesi, yol, asfalt, dolgu,
altyapı, üstyapı, inşaat, beton
hizmetlerinde kullanacağı kum ve çakıl
gibi ham maddeyi üretecek, kırma-eleme
tesisi Maden Kalker Ocağı’nı hizmete
soktu. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’ndan 31.07.2017
tarihinde Maden Kalker Ocağı’nın işletme
ruhsatını alan Alanya Belediyesi, ilk kez
ruhsatlı maden kalker ocağı kuran kurum
olarak da Alanya tarihine geçti.
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A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Yaklaşık 3 yıldır mücadelesini verdiğimiz Maden
Kalker Ocağını kurarak hizmete sunduk. Alanya
Belediyesi olarak Alanya tarihinde ilk kez madencilik
faaliyetleri için işyeri açma ruhsatı alan devlet kurumuyuz.
31.07.2017 tarihli artık Alanya Belediyesi’nin bir maden
kalker ocağı ruhsatı var. Bundan sonraki çalışmalarımızı
da buradan sürdüreceğiz. Çıplaklı’da 2 hektar alana
kurduğumuz tesisimiz belediyemizin daha ekonomik ve
daha kaliteli hizmet üretmesini sağlayacaktır.” dedi.

“6 MİLYON TL’YE KURULAN
TESİSİMİZ BELEDİYENİN İHTİYACINI
FAZLASIYLA KARŞILIYOR”
Maden Kalker Ocağı’nın 6 milyon TL’ye mal olduğunu
belirten Belediye Başkanı Yücel, belediyenin ihtiyacı olan
kum-çakıl gibi hammaddeleri piyasanın çok altında
ürettiklerini kaydetti. Başkan Yücel, “Üretken belediyecilik
anlayışımızla yaklaşık 3 yıldır uğraşarak kendi
çabalarımızla Maden Kalker Ocağı’nın işletme ruhsatını
aldık. Yaklaşık 4 aydır da randımanlı bir şekilde
çalışıyoruz. Bu tesisimiz saatte 300-400 ton arasında
agrega üretimi yapıyor. Bu üretim de belediyemizin tüm
ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Serbest piyasadan çok
daha ucuza mal ediyoruz. Kaliteli, ucuz, hızlı, yerinde ve
zamanında hizmet veriyoruz. Maden Kalker Ocağının
maliyeti, araç ve ekipmanlarıyla birlikte 6 Milyon TL’yi
buldu” şeklinde konuştu.
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Belediye 3,5 yılda
l Satih kaplama 540 km
l Beton asfalt 150 km
l Beton yol yapımı 33 km
l Yeni yol açma 160
l Drenaj 52 km
l Menfez 2.472 m
l Kaldırım 92. 130 m2
l Parke 270.000m2
l Taş duvar 37.490 m3
l Perde duvar 3.445 m,
yaptı.

ALANYA
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN
ASFALT REKORU

Alanya Belediyesi 3.5 yılda
planladığı asfalt hedefini aşarak
toplam 690 km. asfalt çalışması
yaptı. Özellikle yeni yerleşim
alanları ve altyapısı tamamlanan
yollarda 2017 yılında yoğun çalışma
sürdüren Alanya Belediyesi, 3.5
yılda planladığı asfalt hedefini aştı.
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, göreve geldikleri
günden beri merkez, kırsal ve
yaylalara şehre yakışan yollar
yaptıklarını söyledi.

TÜM YOLLAR SICAK ASFALTLA KAPLANACAK
3.5 yılda asfalt rekoruna imza atan Alanya Belediyesi, bu yıl hayata
geçirdiği Maden Kalker Ocağı ve Asfalt Plentiyle şehri modern yollarla
donatacak. Yol, asfalt, dolgu, altyapı, üstyapı, inşaat ve beton
hizmetlerinde kullanacağı kum çakıl gibi hammaddelerin tamamını
Maden Kalker Ocağında kendi üretmeye başlayan Alanya Belediyesi,
Eylül ayında da yeni Asfalt Plentini hizmete sokarak, merkez ve
mahallerdeki tüm yolları sadece sıcak asfaltla kaplamaya başladı.

ASFALT MALİYETLERİNİ DÜŞÜRDÜK
Maden Kalker Ocağı ve Asfalt Plentinin hizmete girmesiyle asfalt
maaliyetlerini düşürdüklerini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Çıplaklı Mahallesi’nde 6 milyon TL maliyetle kurduğumuz
Maden Kalker Ocağı sayesinde asfalt maliyetlerimizi düşürdük. Tesis
1.5 yılda kendini karşıladı, 1.5 yıl sonrada tamamen kar’a geçeceğiz.
Bu tesiste saatte 300-400 ton asfalt hammaddesi üretiyoruz.”
ESKİSİNİN 4 KATI DAHA FAZLA ASFALT
“Toslak Mahallesi’ndeki asfalt şantiyesinde saatte 50-60 ton asfalt
üretirken Oba’ya kurduğumuz yeni Asfalt Plentiyle saatte 160 tondan
fazla üretmeye başladık. Üretimimiz neredeyse 4 kat arttı. Yeni tesislerle
Avrupa standartlarında en kaliteli en hızlı asfaltı Alanya’ya yapıyoruz
yapıyoruz.” dedi.
Modern araçlarıyla 3.5 yılda planladığı asfalt hedefinin üzerine çıkan
Alanya Belediyesi, bunun yanısıra diğer altyapı ve üst yapı
hizmetlerinde de hedefini aştı.
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BÖLGE HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ
İMAR YOLLARINA SICAK ASFALT
Alanya Belediyesi, Alaaddin
Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
çevresinde yeni açılan imar
yollarında başlattığı sıcak asfalt
ve çevre düzenlemesi
çalışmalarına devam ediyor.
Başkan Yücel, Hastane
çevresinde altyapıdan kaldırım
çalışmalarına kadar çok yönlü
bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

A

lanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi’nde faaliyete geçen Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi
güneyinde yeni açılan imar yollarında sıcak asfalt çalışması devam
ediyor. Başkan Yücel, hastane hizmete girmeden önce bölgedeki yolları
programa aldıklarını belirterek, hızlı bir şekilde altyapı ve kaldırım
çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Başkan Yücel yaptığı açıklamada, “Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için
planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak adına ilçe genelinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni açılan ALKÜ Eğitim ve
Araştırma Hastanesi çevresindeki imar yollarını açarak üstyapı çalışmaları
kapsamında sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Hem Oba Mahallemize
konforlu bir ulaşım ağı kazandırmak, hem de bölge hastanesi kategorisine
giren ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiş gelişlerde
vatandaşlarımızın her hangi bir sorun yaşamamaları için, Alanya Belediyesi
olarak bölgeye yoğunlaştık. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız devam
edecektir.” ifadelerini kullandı.

ALANYA

BELEDiYESi
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EĞRİGÖL ŞANTİYESİ
BATI YAYLALARININ HİZMETİNDE

B

atı bölgesinin 25 yaylasına ulaşımı sağlayan yolların bakım, onarım
ve asfalt ihtiyacını karşılamak için Alanya Belediyesi, Eğrigöl
Yayalası’na yeni bir şantiye kurdu.

SARIMUT VE GÖKBEL’DEN SONRA YAYLALARA 3. ŞANTİYE
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, göreve geldiği günden
buyana kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet
götürebilmek için daha önce Gökbel ve Sarımut’a şantiyeler kurdurmuştu.
Başkan Yücel’in talimatıyla batı bölgesinin yaylalarına daha iyi hizmet
götürebilmek için Eğrigöl’e de tam kapsamlı bir şantiye kuruldu. Böylece
yaylalara daha iyi hizmet için 3. şantiye de faaliyete geçmiş oldu.

İLK ETAPTA 6 KİLOMETRE ASFALT
Şantiye ve bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “2 adet konteynırdan oluşan
şantiyede 1 adet Lastikli, 1 adet Eksvatör kepçe, 1 adet 22 tonluk Paletli
Kepçe, 1 Greyder, 1 silindir, 1 adet arazöz sulama aracı ile 2 adet kamyon
ve yeteri kadar personel görevlendirildi. İlk etapta bölgede bulunan
25 adet yaylamızın alt yapıları tamamlanarak 2017 yılı için Avsallar
Yaylası’nda 2,5 km, Payallar Yaylası’nda 2,5 km, Güzelbağ Yaylasında
1 km asfalt olmak üzere toplam 6 kilometrelik asfalt yapım işi programa
alındı.” dedi.
YAZ BOYUNCA HİZMET AKIŞI DEVAM ETTİ
Yaz mevsimi boyunca bölge yaylalarına hizmet akışının devam ettiğni
belirten Başkan Yücel; “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerce yıldır
sürdürdükleri yayla kültürünü en iyi şekilde yaşamaları için elimizden
gelen ne varsa gelecek senelerde de yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Alanya Belediyesi,
Alanya’dan 135 km.
uzaklıkta Gündoğmuş ilçe
hudutları içerisinde
bulunan Söbüçimen
(Eğrigöl) Yaylası civarında
yeni bir şantiye kurdu.
Alanya’nın 25 mahallesine
ait yaylalara hizmet vermek
için kurulan Eğrigöl
Şantiyesi hizmete başladı.
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KAPLANHANI VE SÖĞÜT
YAYLASI ARASINA

12 KM ASFALT
Yaz mevsiminde yaylalarda yoğun bir
çalışma başlatan Alanya Belediyesi,
çalışmalar kapsamında Kaplanhanı,
Söğüt ve Kocaoğlanlı yolunda toplam
12 kilometrelik yolu asfaltladı.

Y

ayla yollarında yol genişletme ve altyapı çalışmalarını
yaz boyunca aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, Kaplanhanı, Söğüt ve Kocaoğlanlı –
Şifalı Su Gödüre Yaylası arasında 12 kilometrelik yolu
genişleterek önce asfalta hazır hale getirdi; kapsamlı bir
çalışmanın ardın da yolları asfaltladı.

“DOĞU MAHALLELERİNİN KULLANDIĞI ÖNEMLİ BİR YOL”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Kaplanhanı–Söğüt Yaylası yolunun başta
Demirtaş, Yeşilöz, Gümüşkavak ve Çamlıca Mahallesi olmak
üzere pek çok mahallenin kullandığı önemli bir yol olduğunu
belirtti. Başkan Yücel, “12 kilometrelik ana yolda öncelikli
olarak genişletme ile beraber dere geçişlerine menfezler
yapıldı. Ardından da asfaltlanarak yaylacıların hizmetine
sunuldu. Çok geniş ve rahat bir yol oldu. Vatandaşlarımıza
hayırlı olsun” dedi.

ALANYA
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İNCEKUM TABİAT PARKI’NA
SICAK ASFALT

Alanya Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
İncekum Mahallesi’nde
bulunan Tabiat Parkı’nda
sıcak asfalt çalışması yaptı.

T

abiat Parkı’nda yapılan altyapı ve kanalizasyon
çalışmalarından dolayı bozulan asfalt, Alanya Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaldırılarak
yerine sıcak asfalt yapıldı. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği tarafından talep edilen ve İncekum Tabiat Parkı 1. Kısım
Günü Birlik Piknik Alanı’nı kapsayan sıcak asfalt çalışması
tamamlanarak piknikçilerin hizmetine sunuldu.
PİKNİKÇİLERİN TOZ SIKINTI SONA ERDİ
İncekum Tabiat Parkı’nda piknik alanının hemen yanında yer alan
yolda asfalt olmadığı için araç geçişi sırasında oluşan tozun
piknikçilere rahatsızlık verdiğini belirten Alanya Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, sıcak asfaltla birlikte bu sıkıntının
sona erdiğini söyledi.
Piknik yapan ailelerin uğrak alanı olan 1. Kısım Günü Birlik Piknik
Alanı’nda bulunan vatandaşlar, yapılan sıcak asfalt çalışmaları için
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.
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BATI ALANYA'DA

ASFALT ATAĞI
Alanya Belediyesi, şehrin her
noktasında aralıksız olarak
sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Batı
Alanya'da yoğunlaştırdı. Alanya'nın
turistik mahallelerinden Avsallar'ın
Atatürk Caddesi'nde başlayan sıcak
asfalt çalışmaları bölgede
programa alınan diğer caddelerde
de devam edecek.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR
Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve bölgede oturan
vatandaşlar "Alanya Belediyesi'nin modern iş makineleriyle
yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu
çalışmayla caddemizin değerine değer katan, ulaşımımızı ve
dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Alanya Belediye Başkanı Sayın
Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyoruz" dediler.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin her noktasında
alt yapı, üst yapı, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız olarak
sürdürdüklerini belirterek “ Vatandaşımızın hizmete ulaşma süresini
kısaltmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. " dedi.

ALANYA
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BATI YAYLALARI

İLK KEZ ASFALTLA BULUŞTU

Alanya’da merkezden kırsal ve yaylalara
kadar aynı standartta hizmet vermek için
tüm imkânlarını seferber eden Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı
yaylalarından Avsallar, Payallar ve Eğrigöl
Yaylası’nı asfaltla tanıştırdı. Asfalt
çalışmalarının bir milat olduğunu belirten
vatandaşlar, “Başkanımız Adem Murat
Yücel sayesinde kimsenin hayal bile
edemediği hizmetleri alıyoruz. Ne kadar
teşekkür etsek azdır.” diye konuştular.

Y

ayla sezonunda 50 araç ve 150 kişilik bir ekiple batı
bölgesindeki yaylaları ziyaret eden Başkan Yücel,
yaklaşık 20 yaylada vatandaşlarla bir araya gelmiş ve
taleplerini dinlemişti. Belediye Başkanı Yücel, ziyaretin
hemen ardından Eğrigöl, Payallar ve Avsallar yaylalarında
yol düzenleme ve asfalt çalışması başlatılarak yayla yolları
asfaltlandı.
BAŞKAN YARDIMCISI ADEM ER,
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Batı yaylalarında yol düzenleme, altyapı ve asfalt çalışması
devam ederken Başkan Yarımcısı Adem Er ve Fen İşleri
ekipleri bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Eğrigöl,
Avsallar, Payallar ve Saburlar Yaylası’ndaki çalışmaları
yerinde gören Başkan Yardımcısı Adem Er, bütün gün süren
inceleme gezisinde yayla sakinleri ile bir araya geldi.

ER, “ BAŞKANIMIZ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRİYOR”
Başkan Yardımcısı Adem Er‘e teşekkür eden yayla sakinleri,

“ Bu yaylalarda gerçekten bir tarih yazdınız. Teşekkürle
karşılığı olan bir hizmet değil. Şu an buralarda herkes
mutlu. Yaylalarımızın yolu bozuk ve tozlu olduğundan ilgi
azdı. Şimdi ise asfalt yapıldığına inanmıyorlar. Gerçekten
Allah razı olsun yaylalarımızın çehresi değişti.” şeklinde
konuştu.

“İMKANLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE
DEĞERLENDİREREK, HER YERDE
AYNI STANDARTI YAŞATMAK İSTİYORUZ”
Her yerde aynı konforu sağlamak için çalıştıklarını ifade
eden Başkan Yardımcısı Adem Er ise “Başkanımız
seçimden öncede her yerde aynı standarttı insanlara
yaşatacağımızı taahhüt etmişti. Biz de, imkânlarımızı en iyi
şekilde, en verimli şekilde değerlendirip bu hizmetleri
buralara aktarmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar sizlerin
desteği ile oluyor. Bu imkânları en iyi şekilde değerlendirip
tüm halkımıza ulaştırmak istiyoruz. Çalışmalarımız
planlamalar doğrultusunda artarak devam edecek.” dedi.
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KONAKLI KALDIRIMLARI

ARTIK ENGELSİZ
A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük uğraş verdiği ‘Engelsiz
Kent Alanya’ projesi, her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor.
Alanya merkezinin büyük bölümünü engelliler için erişebilir kılan yol-kaldırım
revizyon uygulaması, merkezin dışındaki mahallelerde de başlatıldı. Ekip, hem
Konaklı merkez hem de otellerin yoğunlaştığı bölgelerde yaz boyu sürdürdüğü
çalışmaları tamamladı.

Alanya Belediyesi
tarafından engelli bireylerin
yaşama aktif katılımlarını
desteklemek ve engelsiz
kent oluşturmak adına özel
olarak kurulan Ulaşılabilirlik
Ekibi, Konaklı Mahallesi ve
çarşısında başlattığı,
yol-kaldırım revize
çalışmalarını tamamladı.

BUGÜNE KADAR 750 ENGEL ORTADAN KALDIRILDI
Alanya Belediyesi tarafından kurulan Ulaşılabilirlik Ekibi, 2015 yılından bu yana
haftanın 6 günü durmaksızın engelliliğe uygun olmayan eski yol-kaldırım
uygulamalarını revize ediyor. Ekip, bugüne kadar 750 engeli ortadan kaldırarak
engelli bireylerin yol ve kaldırımlarda daha rahat hareket edebilmesi için
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YÜCEL: “ŞEHRİMİZ, ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR KENT OLDU”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan çalışmaların şehirde yaşayan
engelliler kadar tatile gelen engelli turistler içinde bir tercih sebebi olduğunu
söyledi. Başkan Yücel; “Rampa ve hissedilebilir yüzey uygulaması revizyonumuz,
Alanya’yı erişilebilir bir kent kılmakla birlikte turizme katkısı anlamında da büyük
önem taşıyor. Özellikle alternatif turizm açısından Alanya’da devam edecek bu
uygulamalar, engelli vatandaşlarımızın tatil amaçlı kentimizi tercih etmelerini de
sağlayacaktır.” dedi.
Başkan Yücel, yol ve kaldırım revizyon çalışmalarının diğer mahallelerde de hızlı bir
şekilde devam edeceğini açıkladı.

ALANYA
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ALANYA’NIN 3. PRESTİJ CADDESİ

MAHMUTLAR’DA TAMAMLANDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Daha Modern bir Alanya”
ilkesiyle başlattığı prestij caddelerinin sayısı artıyor. Alanya’nın üçüncü,
Mahmutlar Mahallesi’nin ise ilk prestij caddesi tamamlandı.
YERALTI KONTEYNIRLARI YERLEŞTİRİLDİ
Alt ve üst yapısı tamalanan Mahmutlar’ın ilk prestij caddesi
Atatürk Caddesi’ne 21 adet yeraltı çöp konteynırı
yerleştirildi. Alanya Belediyesi tarafından ilk olarak Alaiye
Caddesi’nde, ardından da Kestel Mahallesi’nde yapımı
tamamlanan ve vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle
kullanılan prestij caddelerinin üçüncüsü Mahmutlar
Mahallesi Atatürk Caddesi’ne yapıldı. Alt yapısı
tamamlanan caddenin yeraltı çöp konteynırları da
yerleştirildi.

2 KM’LİK BİSİKLET YOLU KULLANIMA AÇILDI
Mevlâna Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında
projelendirilen iki kilometre uzunluğundaki yağmur suyu
drenaj hattı çalışması ve üstyapı düzenlemelerinin
tamamlandığı Atatürk Caddesi’nde, 2 kilometre bisiklet yolu
da tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. 35 bin
metrekare parke taşı ve iki taraflı kaldırım çalışmaları da
sona erdi.
EKMEK BÜFELERİ DE MONTE EDİLECEK
Alanya Evleri’nin mimarisini yansıtan ve elektrik enerji
ihtiyacını da çatısına yerleştirilen güneş enerji panellerinden
karşılayan ekmek büfeleri de yeraltı konteynırlarının
ardından Mahmutlar Atatürk Caddesi’ne yerleştirilerek
vatandaşların kullanımına sunulacak. Ayrıca “Ekmeğini
Değerlendir” sloganıyla bayat ve fazla ekmeklerin çöpe
gitmesini engelleyecek bayat ekmek toplama kutuları da
çalışmalar kapsamında Atatürk Caddesi’ne yerleştirildi.

YÜCEL: “ŞEHRİMİZ MODERNLEŞİYOR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar
Mahallesi’ne kazandırılan prestij caddesinin şehre değer
katacağını vurgularken şunları söyledi; “Mahmutlar Atatürk
Caddesi’nde yapımı tamamlanan prestij caddemizle birlikte
bölgemiz modern bir görünüme kavuştu. Alaiye Caddesi ve
Kestel Mahallemizin ardından Mahmutlar Mahallemize
kazandırdığımız üçüncü prestij caddesi, şehrimize büyük bir
değer katacak. Prestij caddesinin şimdiden Mahmutlar
halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
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KAPALI HAYVAN SATIŞ
YERİ VE KESİMHANESİ

HİZMETE AÇILDI
Kapalı Hayvan Satış Yeri ve
Kesimhanesinde incelemelerde
bulunan Başkan Yücel, “Alanya’mıza
Kurban Bayramı’ndan önce kapalı
Hayvan Satış Yeri ve Kesimhanesini
kazandırdık. Vatandaşlarımız buradan
rahatlıkla bayramlarda kurbanlık
hayvanlarını alıp, hijyenik şartlarda
kesimini yaptırabilecekler.” dedi.

KURBAN’DAN SONRA DA
HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kapalı hayvan pazarının
Alanya’nın en büyük ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi. Yücel,
“Çıplaklı Mahallesi’ne kurduğumuz modern Kurban Satış Yeri ve
Kesimhanesiyle halkımızın bu talebini yerine getirdik. 1.100
metrekare Kurban Satış Yerimiz içerisinde üstü kapalı hayvan satış
alanlarımız, veteriner ve zabıta hizmet binası, mescid ile kurbanlık
bekleme alanları mevcut. Halkımız buradan rahatlıkla kurbanlık
alışverişini yapabiliyor, kesimhanede de hijyenik bir ortamda
kurbanlıklarını kestirebiliyor. 700 bin TL’ye mal olan tesisimiz
sadece Kurban Bayramında değil, her zaman halkımıza hizmet
veriyor. Adağı olan da burada kestirebiliyor, satış yapmak isteyen
de hayvanını burada satabiliyor” vurgusunu yaptı.

ALANYA
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BELEDİYE’DEN TEK TİP

MUHTARLIK OFİSİ PROJESİ
Alanya Belediyesi’nin, halkın
muhtarlara daha kolay
ulaşmasını sağlamak ve
muhtarların ise daha modern,
daha kullanışlı, bir ortamda
hizmet vermeleri amacıyla
başlattığı Muhtarlık Ofisleri
projesi devam ediyor.

G

enişleyen hizmet alanında yatırımlarını sürdüren Alanya
Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı
cevap vermek adına Muhtarlık Ofisleri projesine devam ediyor.
Çok amaçlı olarak projelendirilen muhtarlık ofisi binalarının, çevresinde
çocuklar için oyun grupları, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor.
30 metrekare büyüklüğünde, içerisinde wc, mutfak ve muhtarlık bölümü
bulunan ofisler kent estetiği açısından tek tip olarak projelendirilip inşa
ediliyor. Oba Mahallesi’nde hizmete açılan muhtarlık ofisinin ardından
Fığla ve Güllerpınarı mahallelerinde muhtar ofisi inşaatı sürdürülüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Fığla
Mahallesi Muhtarı Hilmi Türkeli ve Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel,
muhtarlık ofisleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

HİZMET ve ALTYAPI
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BAŞKAN YÜCEL, BATI BÖLGESİNDE

16 YAYLAYA ÇIKARMA YAPTI
A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 50 araç ve
150 kişilik bir ekiple batı bölgesindeki yaylara çıkartma
yaptı. Vatandaşların büyük coşkuyla karşıladığı Başkan
Yücel, Eğrigöl’de konuşlandırılan şantiyeden 25 yaylaya hizmet
götüreceklerini söyledi.

BAŞKAN YÜCEL’E BÜYÜK SEVGİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 50 araç ve
aralarında bölge muhtarlarının, belediye personelinin, başkan
yardımcılarının ve vatandaşların bulunduğu 150 kişilik bir
ekiple batı bölgesinde 16 yaylayı ziyaret etti. Yayla sakinlerinin
büyük bir coşku ve sevinçle karşıladığı Başkan Yücel, ilk olarak
Güzelbağ Mahallesi’ne bağlı Bayır Yaylası’nı ziyaret etti.
Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, Bayır
Yaylası sakinleriyle buluştu.
SORUNLARI DİNLEDİ
Başkan Yücel, Bayır ziyaretinin ardından Eğrigöl’de Alanya
Belediyesi’ne ait batı bölgelerine hizmet verecek şantiyede
vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Sabah erken saatlerde
başladığı ziyaretlerde Karabuynuzlar, Çakallar, Saburlar,
Türkler- Söbüçimen, Seyricek, Eğrigöl (Kaynarca), Soğukpınar,

Karamanlar, Orhan, Çayboğazı, Gözübüyük (Sirge), Yenice,
Burçaklar, Emişbeleni, Avsallar, Türkler Topataş, Payallar ve
Okurcalar – İnceler Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya gelen
Başkan Yücel, sorun ve talepleri dinledi.

EĞRİGÖL ŞANTİYESİ YAYLALARIN HİZMETİNDE
Eğrigöl’de Alanya Belediyesi tarafından kurulan şantiye
hakkında yaylacılara bilgi veren Başkan Yücel; “Ben sizlerle
aynı kültüre sahip sizden biriyim. Bugün ekiplerimizle, başkan
yardımcılarımızla birlikle sizleri ziyaret ederek, sorunlarınızı
yerinde görmek, birlikte istişare etmek ve sizlerle beraber
olmak için bu geziyi düzenledik. Öncelikle içten ve
samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Alanya
Belediyesi olarak sizlerin hizmetindeyiz. Bu hizmetlerimizi en
hızlı şekilde size ulaştırmak için Eğrigöl’de her türlü iş
makinelerinin bulunduğu bir şantiye kurduk. Şantiye
personelimiz ve iş makinelerimiz yayla sezonunda sizlerle
buraya gelecek, sizlerle gidecek. Tüm iş makineleri ve
kamyonlarla şantiye sizlerin hizmetinde. Amacımız sizlerin yol
ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılamak. Yetki alanımıza
girmeyen diğer konularda da ilgili kurumlarımızla görüşerek
her türlü sorunlarınızı çözmek istiyoruz.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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GÜNEY VE KONAKLI’YA

DÜĞÜN SALONU MÜJDESİ
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, batı
bölgesi muhtarlarıyla
Konaklı Mahallesi’nde bir
araya geldi. Muhtarların
sorunlarını dinleyen ve
bölgeye yapılacak
yatırımları anlatan Başkan
Yücel, “3 yılda 2 kat
büyüyen yatırım bütçemizle
halkımıza verdiğimiz
sözleri bir bir yerine
getiriyoruz. Halkımızın
daha kaliteli, daha huzurlu,
daha güvenli yaşaması için
tüm gayretimizle
çalışıyoruz.” dedi.

M

ahalle muhtarları ile sık sık istişare toplantılarında bir araya
gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölge
muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Yücel,
mahallelere yapılan yol, asfalt, okul tadilatları gibi çalışmaların yanısıra
yeni yapılacak büyük proje ve yatırımlarla ilgili muhtarlara bilgi verdi.
YATIRIM BÜTÇESİ 3 YILDA 2 KAT ARTTI
Alanya Belediyesi’nin yatırım bütçesini 3 yılda 2 kat arttırdıklarını
kaydeden Belediye Başkanı Yücel, bütçenin önemli kısmını sosyal
projelere ve yeni proje yatırımlarına ayırdıklarını belirtti. Başkan Yücel,
sınırlı kaynaklarla çok büyük hizmetler yaptıklarını ve hizmetleri
arttırarak devam ettireceklerini söyledi.

GÜNEY VE KONAKLI’YA DÜĞÜN SALONU
Batı Bölgesi’nde Konaklı ve Güney Mahallelerinde yapılacak düğün
salonlarının müjdesini de veren Belediye Başkanı Yücel, “Güney
Mahallemize yapacağımız düğün salonumuzun projesini hazırladık. Şu
an ihale aşamasında. Konaklı Mahallemize kazandıracağımız düğün
salonunun da projesi hazırlanıyor. İnşallah bu iki düğün salonunu en
kısa zamanda temelini atıp, bölge halkımızın hizmetine
kazandıracağız.” dedi.
BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Toplantı sonrasında Orhan Köyü Dernek Başkanı Mustafa Korkmaz,
hizmetlerinden dolayı Başkan Yücel’e teşekkür plaketi sundu.

ALANYA

BELEDiYESi
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800 YILLIK AV KÖŞKÜ

D
Selçuklular dönemi yapılarından
günümüze kadar ayakta kalan
tarihi 'Sedre Köşkü, Alanya
Belediyesi tarafından restore
edilerek kültür turizmine
kazandırılıyor. Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından belediyeye
tahsisi yapılan 2 katlı köşk
yapısında restorasyon projesinin
onaylanmasının hemen ardından
çalışmalar başladı.

ALANYA’YA
KAZANDIRILIYOR

emirtaş Mahallesi’nde Sedre Çayı’nın kenarında bulunan köşk
yapısının turizme ve ilçenin kültürel mirasına kazandırılması için
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra
yaklaşık 800 yıllık Sedre Köşkü'nün 'Avcılık Müzesi' olarak turizme
kazandırılması hedefleniyor. Projelendirme çalışmaları sırasında Alanya Müze
Müdürlüğü kontrolünde ilk olarak arkeolojik kazı çalışmaları yapıldıktan sonra
köşkün restorasyon projesi hazır hale getirildi. Alanya Müzesi denetiminde
yapılan kazılarda yapının çatısında daha önce örneğine hiç rastlanılmayan
geniş tuğlalarla suyun akışının sağlandığı su sarnıcı bulundu. Anadolu
Selçuklu köşk mimarisinin önemli örneklerinden birisi olan Sedre Av
Köşkü’nün restorasyon çalışması 2018 yılında tamamlanacaktır.

“AV KÖŞKÜ’NÜ” “AVCILIK MÜZESİ OLARAK HİZMETE AÇACAĞIZ”
Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Köşkün “Avcılık Müzesi” olarak kullanılmak üzere Alanya Belediyesi’ne 2 yıl
süreli ön tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti. İlçede bulunan tarihi yapıları
koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel,
“Koruma Kurulu tarafından projenin onaylanmasının ardından ihalesini
gerçekleştirdik. Şu an onarım çalışmaları devam ediyor. Antalya Valiliği
tarafından katkı payından da ödeneğin ayrıldığı restorasyon çalışması
bittikten sonra tarihi köşkü 'Avcılık Müzesi' olarak turizme kazandıracağız.
Müzede günümüze kadar kullanılan her türlü av malzemesi teşhir edilecek.
Burasını koruyup restore ederek, gelecek nesillerimize ve kültür turizme
kazandırmak istiyoruz. Av Köşkü gibi tarihimize ışık tutan eserleri ayağa
kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

32

ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM

KAMU KURUMLARI ARASINDA
EN BÜYÜK YATIRIM OLAN

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
HİZMETE GİRDİ

ALANYA BELEDİYESİ

ELEKTRİK ÜRETİP
KÂR EDİYOR

ALANYA

BELEDiYESi
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A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in önemli
projelerinden biri olan Güneş Enerji Santrali’nde
elektrik üretimine 11 Temmuz 2017’de başlandı.
Alanya Belediyesi, CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış
A.Ş.’ye 11 Temmuz-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 51
günde satılan 763.072 KWH elektrik enerjisi karşılığında
356.086,00 TL, 01-30 Eylül tarihleri arasında, 427.389 KWH
elektrik karşılığında ise aylık 196. 559,99 TL gelir elde etti.

3 AYDIR ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde 94 dönümlük alanda
hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nde
üretilen elektriğin satışından gelir elde etmeye başladı.
Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük
Güneş Enerji Santrali’nde, 11 Temmuz’dan itibaren üretime
başlayan Alanya Belediyesi, ürettiği elektriği CLK Akdeniz
Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye satmaya başladı. Belediye,
51 günde üretilen 768.072 KWH’lık elektrik enerjisi
karşılığında CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye

356.086,00 TL’lik ilk gider faturasını kesti. 3 aydır üretime
devam edilen tesiste ikinci fatura 1 Ekim 2017’de kesildi.
İkinci faturadan ise 427.389 KWH elektrik karşılığında aylık
196. 559,99 TL. gelir elde edildi.

YÜCEL: “3 YILLIK MÜCADELEMİZİN
MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLADIK”
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 etaplarında elektrik
ürettiklerini ve üretilen elektrik enerjisinden maddi gelir elde
etmeye başladıklarını açıkladı. Üretken belediyecilik
anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan
Yücel; “Göreve geldiğimiz ilk günlerde başlattığımız çalışma
ile 3 yıldır verdiğimiz mücadelenin ve emeklerimizin
meyvelerini almaya başladık. Mutluyuz, gururluyuz. GES
Projemizi hayata geçirdik ve artık sattığımız elektrik
enerjisinden para kazanıyoruz. Alanya Belediyesi’ni tasarruf
ederek gelişen ve büyüyen bir belediye haline getirdik.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

“GÜNDE ORTALAMA
7-8 BİN TL’LİK ÜRETİM YAPIYORUZ”
Güneş Enerji Santrali Projesi’nin 3 MW’lık ilk etabını 10
Milyon 41 bin TL’ye ihale ettiklerini belirten Başkan Yücel,
güneş enerjisinden şu ana kadar günde ortalama 7.000 TL’lik
üretim yaptıklarını ifade etti. Başkan Yücel; “Toplamda 5 MW
gücündeki GES Projesi için yola çıkan Belediyemiz, ilk etapta
3 MW’lık bölümde elektrik üretmeye ve CLK’ya
faturalandırmaya başladı.” diye konuştu.

“GES-4 VE GES-5 PROJE
ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”
GES Projesi’nin etap etap devam ettiğini kaydeden Belediye
Başkanı Yücel; “GES-4 Projemiz için de hazırlıklarımızı,
gerekli izinlerimizi ve alt yapımızı tamamladık. İhale
hazırlıklarımızın devam ettiği, 410 KW’lık GES-4 projemizi
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2018 yılı başına kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.
GES-4 santralimizde üretim gerçekleştirildiğinde ise
belediyemiz elektrik ihtiyacını tamamen GES’lerden
karşılayacak. Enerji maliyetlerinde çok önemli ölçülerde
tasarruf sağlayacağız. Ayrıca GES-5 ile ilgili çalışmalarımız
devam etmektedir. 2 yıl içerisinde GES-4 ve GES 5’i de
hayata geçirip, hem belediyemizin elektrik ihtiyacını
tamamen santrallerimizden karşılayacağız hem de
belediyemiz elektrik enerjisinden ilave gelir elde edecektir.”
açıklamasını yaptı.

İLBANK A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TEŞEKKÜR
Başkan Yücel, İLBANK A.Ş. Bölge Müdürlüğüne teşekkür
etti. Yücel, “Belediyemizin GES Projesi’nin çok kısa sürede
hayata geçirilmesindeki kredi desteklerinden dolayı İller
Bankası Anonim Şirketi Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal’a
ve çalışanlarına teşekkür ederim”. dedi.
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PARKLARIMIZ 650 BİN ÇİÇEKLE BULUŞACAK
Kış boyunca Alanya’nın renkli
kalacağını belirten Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, refüjleri, parkları,
kavşak ve yeşil alanları 650 bin
mevsimlik ve yıllık çiçekle
buluşturacaklarını söyledi.

16 BİN M2’LİK BİTKİ ÜRETİM TESİSİMİZ VAR
“Üretken belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyemizin 16
bin m2’lik bir bitki üretim tesisi var. Bunun yarısı açık alan, yarısı
kapalı alan yani sera. Parklarımızda, refüjlerimizde kullandığımız
bitkileri kendimiz yetiştirerek belediyemizi kar’a geçirdik. Yıllık
tasarrufumuz yaklaşık 2 milyon TL” diyen Belediye Başkanı Yücel
şunları ifade etti:

“Mevcut yeşil alanları korumak, imar planları doğrultusunda yeni
yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alanların
metrekaresini arttırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız planlarla da
yeni dinlenme ve çocuk oyun grupları ve spor tesisleri oluşturarak
vatandaşlarımıza sağlıklı ortamlar hazırlıyoruz. Yeni oluşturulan
parklara, mevcut parkların temizlik, bakım ve onarımlarını da dahil
ederek çalışmalarımızı merkez ve kırsalda mevsim gözetmeksizin
devam ettiriyoruz.”

ALANYA
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BİTKİ SERAMIZLA

YILLIK
TASARRUFUMUZ

YAKLAŞIK

2 MİLYON TL
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TÜRKLER MAHALLESİ’NE

MODERN PEYZAJ
Türkler Mahallesi’nde
bulunan Alanya Belediyesi
Türkler Ek Hizmet Binası
çevresi ve D-400 karayolu
yan refüjünde başlatılan
peyzaj düzenleme
çalışması tamamlandı.

T

ürkler Mahallesi’nde bulunan Ek Hizmet Binası çevresine, şehir
estetiğine uygun modern bir görünüm kazandırmak amacıyla Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj düzenleme çalışması yapıldı.

GEOMETRİK FORMLAR KONSEPT OLARAK İŞLENDİ
Türkler Mahallesi’nde bulunan 4 kilometre uzunluğundaki bölgeye daha şık
bir görünüm kazandırmak için yapılan projenin uygulamasında konsept
olarak geometrik formlar işlendi. Ahşap bordürlerle çevrili dikdörtgen
desenler ve bu desenlerin içine dolomit taşlar döşendi. Ayrıca taş heykeller
kullanılarak refüje daha estetik bir görünüm de kazandırıldı.

YÜCEL: “ŞEHRİMİZİ DAHA ESTETİK
HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin dört bir yanında yapılan
peyzaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Alanya
Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için
şehrimizin dört bir yanında düzenlemeler yapıyoruz. Son olarak şehrin batı
çıkışında bulunan D-400 karayolu üzerinde kent vizyonunu daha yeşil ve
ferah hale getirecek çalışmalar yapmaya başladık. Proje kapsamında da
Türkler Mahallesi’ne vizyon katacak yeni bir peyzaj uygulaması yaptık”.

ALANYA
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GÜZELBAĞ MAHALLESİ’NDE

MEYDAN PROJESİ
HAYATA GEÇİRİLİYOR
Alanya Belediyesi kırsal
mahallelerin ekonomik ve
sosyal yönden kalkınmasını
sağlamak için yatırımlarına
aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında
Güzelbağ Mahallesi’nde
meydan düzenlemesi ve
yeni yollar yapılıyor.

A

lanya Belediyesi yaptığı yatırımlar ve hizmetlerle kırsal mahallelerin
çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında
Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi yapan Fen İşleri
ekipleri, mahallenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini de yeni yollara
kavuşturuyor. Belediyenin yaptığı yatırımlarla Güzelbağ Mahallesi’nin daha
yaşanılabilir bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, “ Son meydan
düzenlemesi ile mahallemiz yeni ve modern bir görünüme kavuştu.
Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye
konuştular.

Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında merkezden sonra ara
sokaklarında parke taşı ile kaplanacağını belirten Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Bölgede 3 ayrı noktada çalışma yapıyoruz. Daha önce
mevcut yolları daha işlevsel hale getirerek 10 kilometre asfalt yaptık.
Mahalle merkezindeki okulu yeniden düzenleyerek çocuklarımızın hizmetine
sunduk. Mahalle meydanının yanı sıra kuzeydeki yerleşim yerlerine rahat
ulaşım sağlanması için yol ve taş duvar çalışmamızda devam ediyor” dedi.
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MAHMUTLAR
MAHALLESİ’NE

YENİ PARKLAR

Sosyal donatı ve yaşam alanları projelerine
büyük önem veren Alanya Belediyesi, kırsalda
ve merkezde hizmete sunduğu yeşil alan ve
park projeleri ile adından söz ettirmeye
devam ediyor. Çalışmalar kapsamında
Mahmutlar Mahallesi’nde bir sosyal yaşam
alanı ve park projesi daha hayata geçirildi.

M

ahmutlar Mahallesi Dere Park’ta projelendirilen parkta
peyzaj ve dikim çalışmaları tamamlandı. Yapımı
tamamlanmadan önce bile özellikle Mahmutlarda yaşan
yerleşik yabancıların uğrak yeri haline gelen parkta, oturma
gurupları, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları bulunuyor.
Halkın nefes alabileceği yaşam alanları projelerine büyük önem
verdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Park projesi uyguladığımız bu mekanın ortasından daha önce
dere geçiyordu ve atıl durmadaydı. Önce dere ıslah çalışması
yaparak alanı düzenledik. Yürüyüş yolu ile sahile altgeçitten
bağlantısını yaptık. Peyzaj ve dikim çalışması da tamamlandı,
Mahmutlar’a ve bölgemize hayırlı olsun”. dedi.
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PARKSIZ VE OYUN GRUPSUZ

MAHALLE KALMAYACAK
A

lanya Belediyesi “Her Mahalleye Park Projesi”
kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Hacıkerimler ve
Deretürbelinas Mahallesi Gedevet Mevkii’nde iki çocuk
parkı daha hizmete sunuldu.

Oyun grupları, salıncak, tahterevalli, zıp zıp ve dış mekân
spor aletlerinin yer aldığı parklar çocukların ve
vatandaşların kullanımına açıldı.

2018’de parksız ve oyun grupsuz mahalle kalmayacağını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yeşil
alanların ve parkların sayısını arttırdık. “Her Mahalleye Bir
Park” Projemizle 68 kırsal mahallemizden 52’sini çocuk
oyun alanları ve parklarla buluşturduk. 6 ay içinde parkı,
oyun alanı olmayan mahallemiz kalmayacak” dedi.
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BATIDA AVSALLAR
VE OKURCALAR’DA
PEYZAJ
SEFERBERLİĞİ
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından projelendirilen
peyzaj düzenlemeleriyle Alanya’nın
batıdaki turistik mahallelerinden
Avsallar ve Okurcalar’ın çehresi değişti.
Yapımı tamamlanan iki park projesi ve
peyzaj çalışmaları bir taraftan batı
bölgesi turizmini canlandırırken bir
taraftan da vatandaşlara yeni yaşam
alanları kazandırdı.

AVSALLAR VE OKURCALAR’DA
İKİ DEV REKREASYON PROJESİ TAMAMLANDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı Alanya’ya yeni
bir görünüm kazandıran iki dev rekreasyon projesinin
tamamlandığını belirterek, “ İki projeyle bölge turizmini
canlandırırken vatandaşlarımıza da yeni yaşam alanları
kazandırdık.” dedi.
Alanya Belediyesi’nin Okurcalar ve Avsallar mahalleleri için
yapımına başladığı peyzaj ve rekreasyon alanı projesi çalışması
tamamlandı. Avsalar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik,
Okurcalar’da ise 9 bin 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni
rekreasyon ve yürüyüş alanında peyzaj çalışmaları
tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplam 30 Bin
599 m2 peyzaj ve rekreasyon çalışması yapıldı.
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BATI BÖLGESİNDE 2 MAHALLEYE 30 DÖNÜM PEYZAJ

Batı bölgesi Avsallar
Mahallesi’nde Rubi Otel’den
başlayıp Özkaymak Otel’e
kadar devam eden D-400
Karayolu üzerinde 21 bin 215
metrekarelik alan ile Okurcalar
Mahallesi turistik çarşısında
toplam 9 bin 384 metrekarelik
alanda yeni düzenlemeler ve
peyzaj çalışmalarının
tamamlandığını açıklayan
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Bu iki alanda
rekreasyon ve yürüyüş yolu
projesini uyguladık. Proje
kapsamında mevcut
bankamatikler daha kullanışlı ve
kent estetiğine uygun hale
getirildi. Mevcut altgeçitler de
daha güvenli ve kullanışlı olarak
hizmete sunuldu. Proje ile hem
vatandaşlarımıza yeni yaşam
alanları kazandırdık; hem de
bölge turizmine yeni projelerle
canlılık kazandırdık.” dedi.
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KIRLANGIÇ PARKI
ÇOCUKLAR İÇİN OYUN,

AİLELER İÇİN
NEFES ALMA YERİ
Alanya Belediyesi'nin
Mahmutlar’a kazandırdığı
Kırlangıç Parkı özellikle
hafta sonları vatandaşların
akınına uğruyor. Aileler
için nefes alma yeri olan
parkta, çocuklar da oyun
gruplarında keyifli
dakikalar geçiriyor.
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Y

eşil alan ve park projelerine büyük
önem veren Alanya Belediyesi’nin
ilçeye kazandırdığı parklar çocuklar
için oyun alanlarına, vatandaşalar için
kaynaşma ve sosyalleşme alanlarına
dönüştü. Hafta sonları parkları dolduran
vatandaşlar, çocuklarıyla keyifli dakikalar
geçirirken birbirleriyle de tanışma ve sohbet
etme imkanı buluyorlar.
Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar
Mahallesi’ne kazandırdığı Kırlangıç Parkı ve
spor tesisleri de bunlardan sadece biri.
Hafta sonunu çocukları ile güvenli ve temiz
bir ortamda geçirmek isteyen aileler soluğu
Kırlangıç Parkı’nda alıyor. Parkların çocuklar
kadar ailelerinde vakit geçirebileceği bir
sosyal tesis olarak projelendirildiğini belirten
vatandaşlar, “ Özellikle Kırlangıç Parkı çok
yönlü imkanları ile muhteşem olmuş.
Çocuklarımız eğlenirken bizler de mutlu
oluyoruz.” dedi.
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II. ALANYA
AKADEMİSYENLER
TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in
çabalarıyla ilki 2015 yılında
gerçekleştirilen
Akademisyenler
Toplantısı’nın ikincisi,
yoğun katılımla Goldcity
Otel’de gerçekleştirildi.

A

lanya Belediyesi tarafından 2. Alanya Akademisyenler Toplantısı
4 Eylül’de gerçekleştirildi. Goldcity Otel'deki toplantıya Alanya
Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP)
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, STK ve siyasi
partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, AHEP,
ALKÜ ile çeşitli üniversitelerden yaklaşık 100 akademisyen katıldı.
“AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ”
Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yücel, akademisyenlerin
proje ve fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan
Yücel, “Memleketimizin geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın
gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır. Alanya Belediyesi
olarak bilimsel düşünme alışkanlığımızı geliştirmek ve yapmış
olduğumuz çalışmalarda bilimden faydalanmak üzere Alanya
Belediyesi Akademik Araştırmalar Merkezini kurduk. İlk toplantımızda
kurulması hususunda sizlerle istişare ettiğimiz merkez 2016 yılı
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başından beri faaliyet göstermektedir. Merkezimizin temel
amacı siz değerli akademisyenlerimizle ortak dili
konuşacağımız ve düzenli iletişim kurabileceğimiz bir
platform oluşturmaktır. Merkezimiz kurulduğundan beri
sizler ile belediyemiz arasında köprü görevi görmekte ve
ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi sizler vasıtasıyla
sağlamaktadır.” dedi.

YÜCEL: 'İLMİN IŞIĞINDA YOL ALACAĞIZ'
Belediye çalışmalarında ve hazırlanan projelerde bilimsel
verilerden yararlanmak istediklerini kaydeden Belediye
Başkanı Yücel, “Çalışmalarımıza yön verecek yeni proje ve
fikirlerinizin her biri bizler için kıymetlidir ve projelerinizi
belediyemiz ile gerçekleştirme düşünceniz bizleri
onurlandırmıştır. Sizlerin geliştirdiği projeleri, imkânlar el
verdiği ölçüde beraber gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz.
Her zaman fikirlerinize, öneri ve tenkitlerinize açığız.
“şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”
AHEP Rektörü Prof. Dr. Öner de, "Biz Alanya'da yapılan
bütün işlerde bilimsel yöntemleri kullanmak zorundayız.
Alanya'da 2 üniversite var. Çok değerli akademisyenler var.
Bir şeyi deneme yanılma yoluyla yapmak yerine
akademisyenlerin bilgi birikimlerinden faydalanarak çok
güzel işleri çok daha kısa zamanda başarma imkânı var.
Sorunlara oldukça vakıf akademisyenlerimiz var. Hem
akademisyenlerin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının
elini taşın altına koyarak birlikte iyi bir sinerji yaratarak çok
güzel işler yapılacağına, bu toplantının Türkiye'ye örnek
olacağına inancım tam" diye konuştu.
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİME BAŞLIYOR
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Pınarbaşı da, "Bizler 2 yıldır
Alanya'ya yakışan bir üniversite oluşturmak için var
gücümüzle çalışıyoruz. 2 sene önce üniversitemiz
kurulduğunda 4 fakültemiz vardı. Şu anda fakülte sayımız
7'e çıktı. Meslek yüksekokulu sayımız ise 5. İki sene önce
6.500 olan öğrenci sayımız şu anda yeni kayıtlarla 10 bin
500 civarında. Sağlık alanında da güzel gelişmeler oldu.
Alanya Devlet Hastanesi şimdi ALKÜ Eğitim ve Araştırma
Hastanesi oldu. Biz, şu an Tıp Fakültesi hocalarımızı aldık.
Bildiğim kadarıyla metropol ilçeler dışında ilk defa bir
ilçede tıp fakültesi eğitimi de Alanya'da sağlanmış oldu."
ifadelerini kullandı.

ALANYA KENDİ KURUMLARINA
SAHİP ÇIKMAYI ÇOK GÜZEL BAŞARIYOR
Kaymakam Harputlu ise, "Ben Türkiye'nin her tarafında
görev yaptım. Bütün bölgelerde çalıştım ama Alanya'da
gördüğüm birlik beraberlik özellikle devlete ve devletin
kurumlarına olan sahip çıkma ve saygıyı burada bir borç
olarak dile getirmek istiyorum. Gerçekten bunun için bütün
Alanyalılara teşekkür etmek istiyorum. Çok özel bir haslet.
Her zaman her yerde rastlamadığımız bir haslet ama
Alanya bunu çok güzel başarıyor. Üniversitesine, okullarına
sahip çıkıyor. Hepsini nerdeyse kendisi yapıyor. Bilime ve
bilim adamlarına hak ettiği değeri çok güzel veriyor. Bunun
en güzel göstergesi yine bu toplantı. İlk kez burada
duyuyorum ve katılıyorum. Başkan Yücel'e teşekkür
ediyorum. Böyle güzide bir topluluğu Türkiye'nin her
tarafından davet edip Alanya'nın daha iyi olması için
çalışmasına vesile olduğu için. “ dedi.
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AKADEMİSYENLER ÖNERİ VE PROJELERİNİ SUNDU
l 2. Akademik Araştırmalar Toplantısının öğleden sonraki
oturumunda ise; akademisyenler proje, öneri ve görüşlerini
dile getirdi.
l Prof. Dr. Hayri Duman, ‘Alanya Endemik ve Nadir Bitkileri
ve Alanya Kalesi Bitkileri’
l Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, ‘Enerji Verimli Binaların
Yerleşimi ve Tasarım Esasları’
l Doç. Dr. Güneş Yılmaz, ‘Avokado Festivali’
l Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu, ‘Alanya’nın kongre
turizminde yeri ve önemi’
l Öğretim Görevlisi Fatih Uçkaya, ‘Muz ve Portakal
Kabuklarının Endüstriyel Olarak Değerlendirilmesi’
l Yrd. Doç. Dr. Ufuk Paralı, “ Yeni Nesil Alexandrite Lazeri
Temelli Ladar Kullanılarak Hassas Uzaktan Algılama ile Orman
Yangınlarının Erken ve Çok erken aşamada tespiti”
l Yrd. Doç. Dr. Sezin Zengin, “Turizmde Niş Pazarlar”
l Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yüce, “ Alanya’da turistik, tarihi ve
kültürel amaçlı beacon ağı”
l Öğr. Gör. Mehmet Mecek , “1. Uluslararası Yerel Yönetimler
Sempozyumu”
l Banu Uslu, Değerler Eğitimi
l Ar. Gör. Metin Mutlu Aydın, Alanya Şehir Merkezinde trafik
yoğunluğu ve otopark problemlerine yönelik çözüm önerileri
geliştirilmesi
l Ar. Gör. Abdullah Uğur, Hamdullah Emin Paşa ve Vakıflar
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ÖĞRENCİLERDEN

ALANYA BELEDİYESİ
HAYVAN BARINAĞI’NA
ÖZEL ZİYARET

Alanya Belediyesi Demirtaş
Hayvan Barınağı, 4 Ekim
Dünya Hayvanları Koruma
Günü’nde küçük hayvan
dostlarını ağırladı. Çeşitli
okullardan gelen öğrenciler,
barınaktaki hayvanlar için
mama bağışında bulundu.

A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı Türkiye’nin
en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalarla Bakımevi
ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen öğrencileri, Başkan Yücel kapıda karşıladı. Başkan
Yücel, öğretmen ve öğrencilere barınala ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi. Alanya
Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, onlarla yakından ilgilendi.

YÜCEL: “BU BARINAK HAYVANLARA
VERDİĞİMİZ DEĞERİN EN BÜYÜK KANITIDIR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, barınakta yakından ilgilendiği öğrencilere
hayvanları korumaları gerektiğini telkin ederken şunları söyledi; “4 Ekim Dünya
Hayvanları Koruma Günü’nde değil her zaman hayvanlarımıza değer veriyoruz.
Alanya’ya Türkiye’nin en modern ve en büyük barınağını kazandırdık. Hayvan sevgisi
bilincini küçük yaşlarda çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu konudaki etkinliklerimiz
devam edecek. Alanya Belediyesi’nin hayvanlarla ilgili duyarlılığının en büyük kanıtı da
bu gördüğünüz barınaktır.” dedi.
Ziyarette, özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Köpeklerle yakından
ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle barınaktaki hayvanları beslediler.
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN

AYAĞA GELEN
SAĞLIK HİZMETİ
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı Mobil Sağlık Tarama
ekibiyle birlikte
Mahmutseydi Mahallesi’nde
ikamet eden yaşlı, hasta ve
engelli vatandaşları
evlerinde ziyaret etti.

A

lanya Belediyesi kırsal
mahallelerde evde sağlık
hizmetlerine devam ediyor. Mobil
Sağlık Aracı ve sağlık personelinin
mahallelerde gerçekleştirdiği sağlık
taraması hizmetine Başkan Yücel de
katıldı. Mahmutseydi Mahallesi’nde
vatandaşlara sağlık taramasının yanı sıra
kişisel bakım desteği, ilaç, engelli ve
yatalak hastalar için malzeme, tekerlekli
sandalye ve giysi yardımı da yapıldı.

YÜCEL: “KIRSALDA
YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ
ARTIK DAHA SAĞLIKLI”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel hasta, yaşlı ve engelli
vatandaşlara hem merkezde hem de
kırsalda gereken değeri verdiklerini
vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Mobil

sağlık tarama aracımızı hizmete
sunduğumuzdan bu yana kırsalda
yaşayan birçok hasta, yaşlı ve engelli
vatandaşımızın daha sağlıklı bir hayat
sürmelerine destek oluyoruz. Bir
ambulansta olması gerekenden daha
fazla ekipman bizim sağlık aracımızda
var. Bu aracımızla kırsalda yaşayan
hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza
hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

“HEM YOLUMUZ YAPILDI HEM DE
SAĞLIK HİZMETİ ALIYORUZ”
Mahmutseydi Mahallesi’nde ikamet eden
ve 20 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu
tekerlekli sandalyeye mahkûm olan
fiziksel engelli Mustafa Yiğit ziyaret
esnasında hizmetleri için Başkan Yücel’e
teşekkür etti. Sağlık ekibinin düzenli
olarak kendisini ziyaret ettiğini belirten
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Yiğit; “Evimizin önünde yol olmadığı için dışarı çıkmakta büyük
sıkıntılar yaşıyordum. Belediye evimizin yolunu yaptı. Ayrıca
belediyenin sağlık ekibi de evime kadar gelip muayene ediyor
ve ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Başkanımıza ve ekibine hizmetleri
için çok teşekkür ediyorum.”

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACI
MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Mobil Sağlık Tarama aracında elektroşok cihazının yanı sıra,
kan sayımı, solunum fonksiyonları, işitme testi, tansiyon ve
sünnet için gerekli tıbbı ekipman ve ilaçlar bulunuyor. Bir
ambulansta olması gerekenlerden fazlasının bulunduğu Mobil
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sağlık tarama aracı ile yaşlı ve engelli hastalara hizmet veren
Alanya Belediyesi, acil durumlarda hastaneye getirilmesi
gereken hastayı da mobil araçla hastaneye ulaştırıyor. Doktor,
hemşire, fizyoterapi uzmanı gibi sağlık çalışanlarının
bulunduğu mobil sağlık aracı düzenli olarak merkez ve
mahallelere hizmet veriyor.

SAÇLARI KESİLİYOR, TIRAŞ EDİLİYOR
Düzenli olarak tüm mahallelere evde bakım hizmeti sağlayan
Mobil Sağlık ekibinde bulunan kuaför, kendi kişisel bakımlarını
yapamayacak durumda olan vatandaşların saçlarını ve
tırnaklarını kesiyor, tıraş ediyor.

52

KURUMSAL FAALİYET ve ETKİNLİKLER

ALANYA BELEDİYESİ

VATANDAŞLARA
AŞURE İKRAM ETTİ
Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da
Muharrem ayı vesilesiyle Cuma Pazarı’nda esnaf
ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

A

lanya Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla
düzenlediği aşure etkinliğine protokol üyeleri ve
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure programı
yapılan dua töreni ile başlarken Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel nar ile işlenmiş Türk
Bayrağı motifli aşureyi vatandaşlara kendi eliyle
ikram etti. Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen
etkinliğe Başkan Yücel’in yanı sıra oda başkanları,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.

YÜCEL: “BU TÜR ETKİNLİKLER BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYOR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol
ve vatandaşlarla tek tek ilgilenerek aşure ikram etti. Bu
tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini
belirten Başkan Yücel; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da
Muharrem ayı vesilesiyle aşure etkinliğimizi düzenledik.
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.” dedi.
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ENGELLİ, YAŞLI VE KİMSESİZLERİN

EVLERİ TERTEMİZ
A

lanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli,
yaşlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini
düzenli olarak temizliyor. Kurulan iki ayrı temizlik ekibi,
ayda yaklaşık 80 hanenin temizliğini yapıyor. Ekipler, Kurban
Bayramı öncesi, yoğun şekilde engelli, yaşlı ve evde tek başına
yaşayan vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazırladı.

BAYRAM ÖNCESİ EVLER PIRIL PIRIL
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan Konut Temizlik
Ekibi’nde, bir kuaför ve dört bayan personel bulunuyor. Sadece
evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan engelli, yaşlı ve
bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren konut temizlik ekibi,
Kurban Bayramı öncesi 80 hanenin detaylı ev temizliğini yaptı.

SAÇ, SAKAL VE TIRNAK KESİMİ DE YAPILIYOR
Ayda 80 hanenin temizliğini yapan ekipte bulunan kuaför de,
engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların saç ve sakal bakımlarını
yapıyor, tırnaklarını kesiyor.

Yaklaşık yedi ay önce bu projeye başladıklarını belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Alanya Belediyesi olarak
başlattığımız bu sosyal projemiz devam edecek. Yaşlı, engelli ve
kimsesiz vatandaşlarımızın gülen yüzü olmaya devam edeceğiz.
Kurban Bayramı öncesi de yaşlı ve engellilerimizin huzurlu bir
bayram geçirmesi için evlerini temizleyerek kişisel bakımlarını
yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mutlu olması için sosyal
belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘’ dedi.
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ALTIN KEPÇE ÖDÜLLERİ
DAĞITILDI

27, 28, 29 Ekim tarihleri arasında Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği
işbirliğiyle Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe
Uluslararası Yemek Yarışması” tamamlandı. 3 günlük dev organizasyonun ardından
şefler, jüri üyeleri ve sponsorlar altın kepçe ve ipek kozası tablolarla ödüllendirildi.
BAŞKAN YÜCEL, “ ALANYA’NIN DEĞERLERİNİ
YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya
Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nın
açılış konuşmasında Alanya’nın değerlerini yaşatmaya
çalıştıklarına dikkat çekti. Başkan Yücel, “Alanyamızın
sadece eşsiz güzellikteki doğasını, tarihini, denizini,
kumunu tanıtmakla kalmıyoruz; yöremizin kendine özgü
mutfak kültürünün de bilinirliğini çeşitli etkinliklerle
arttırıyoruz.” dedi.

Başkan Yücel, Alanya’nın, artık yemekleriyle de dünyada ön
plana çıkmaya başladığını hatırlatarak yaptıkları çalışmalar,
geliştirdikleri projeler ve düzenledikleri etkinliklerle yöresel
lezzetlerin yaşatılması için sürdürebilir bir çalışma
izlediklerini söyledi.

ALANYA AVOKADOSUNDAN MEZE VE YEMEK YAPILDI
Yurt içi ve yurt dışından pek çok yarışmacı ve ünlü jürinin
yeraldığı yemek yarışmasına, “Mutfak Mirası Alanya” konu
başlığıyla bu yıl ilk defa yeni bir kategori eklendi.

Profesyonellerin, lise ve üniversite kategorisinde yarışan
aşçıların katıldığı Mutfak Mirası Alanya yarışmasında
yapılan yemekler, mezeler ve salatalarda Alanya
Avokadosu kullanıldı.

ALTIN KEPÇE VE İPEK KOZASI TABLO HEDİYE EDİLDİ
Ödül töreninde jüri üyelerine, gurmelere, sponsorlara ve
yarışmaya destek veren STK temsilcilerine Alanya
Belediyesi tarafın hazırlanan yöresel yemek kitabı, ipek
kozası tablo ve AKPAD tarafından hazırlanan altın kepçe
hediye edildi.

Sunucu ve yemek yazarı Elif Korkmazel’in sunumuyla
Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde 3 gün süren
yarışmanın ödül töreninde Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe
Aşçılar Derneğine tebrik yağdı.
BAŞKAN YÜCEL’E ROMANYA’DAN
GASTRONOMİ DİPLOMASI
Türkiye’yle birlikte 7 ülkenden toplam 615 aşçının yarıştığı
organizasyonda yapılan yemekleri İsrail, Filistin,
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Yunanistan, Romanya, Makedonya ve Brezilya’dan gelen
jüri üyeleri de değerlendirdi. Organizasyona hayran kalan
Romanyalı jüri üyesi Pauleugen Siserman, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e “Gastronomi ve
Misafirperverlik” Diploması verdi.

5 KATEGORİDE 615 AŞÇI YARIŞTI
3 gün süren organizasyonda Yöresel Yemekler, Display,
Profesyonel Şefler, Lise Düzeyi Öğrenciler ve Üniversite
Düzeyi Öğrenciler olmak üzere 5 kategoride toplan 615
aşçı yarıştı. 27-28-29 Ekim tarihleri arasında Alanya
Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışta yemekler,
usta şefler, gurmeler, tv yemek programcısı ve yerel
katılımcılardan oluşan jüri tarafından hem lezzet hem de
sunum açısından değerlendirmeye alındı. Üyeler 3 gün
boyunca yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de
görsel sunumları için puan vererek yarışmanın en iyi
aşçılarını belirledi. Yarışmaya, İsrail, Filistin, Yunanistan,
Romanya, Makedonya ve Brezilya’dan çok sayıda da aşçı
katıldı.
YÖRESEL LEZZETLERE TAM PUAN
6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek
Yarışması’nın, “Yöresel Ev Yemekleri” kategorisinde yarışan
Alanya Yöresi ve Türkiye Geneli Yöresel Lezzetleri, jüri
üyelerinden tam puan aldı.
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Organizasyonun ikinci gününde profesyonellerin yanısıra
Alanya yemekleriyle birlikte tüm yöresel lezzetler de
yarıştı. Mutfak Mirası Alanya Yöresel Yemekler Kategorisi
ve Tüm Yörelerden Lezzetler Kategorisi olarak
düzenlenen bu kategoriye yörede yaşayan yaklaşık 30 ev
hanımı katıldı.

ÇİĞİRDİK VE PIRÇİKLİ KÖFTE BİRİNCİ
Organizasyonun en özel bölümlerinden olan Alanya Yöresel
Yemekleri Kategorisi’nde bumbar dolması, köy tavuğu, etli
ayva yemeği, ülübü piyazı, patlıcan tarator, bal kabağı
yemeği, yoğurtlama, zeytinyağlı yaprak sarması, çiğirdik,
kabak tatlısı, un helvası, S pasta ve elmalı kurabiye yarıştı.
Yöresel Yemekler Kategorisi’nde ise Kayseri yağlaması,
Antalya balkabağı dolması, Malatya’nın pırçikli köftesi,
Karadeniz’in hamsili ekmeği, Karaman Ermenek’in batırığı,
Yozgat’ın Arnavut böreği, Erzurum’un glikosu, Isparta’nın
nokulu, Malatya’nın çiçekli kayısı tatlısı ve Tokat’ın midye
baklavası yarıştı.
Yarışmanın Mutfak Mirası Alanya Yöresel Yemek
Kategorisinde: Çiğirdikle 1. Fatma Arıkan, öküz helvasıyla
2. Fatma Türkyılmaz, kabak tatlısıyla 3. Hanım Güngörmüş;
Tüm Yörelerden Lezzetler Kategorisinde ise Pırçikli köfteyle
1. Nuriye Durmaz, balkabağı dolmasıyla 2. Aydanur Yılmaz,
glikoyla 3. Filiz Başaran oldu.
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TURİZM

ALMAN TUR
OPERATÖRLERİNE

ALANYA TURU

Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yetkililerine Alanya
tanıtıldı. TÜRSAB’ın yurtdışı temsilcisi olarak görev yapan
Hüseyin Baraner tarafından Antalya’ya davet edilen Almanya’nın
önemli tur operatörlerinden 43 yetkili, Alanya’ya da geldi.

A

lman yetkililere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in ev sahipliğinde bir Alanya tanıtım turu
düzenlendi. Tur operatörlerin yanı sıra TÜRSAB
Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, ALTİD Başkanı Burhan
Sili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı.

BARANER, “ALANYA TELEFERİK
DÖRT DÖRTLÜK BİR PROJE”
Alanya gezisine Damlataş Mağarası’ndan başlayan Alman
heyet, daha sonra Alanya Belediyesi tarafından Damlataş
ve Ehmedek arasında kurulan teleferikle Alanya Kalesi’ne
çıktı. Belediye Başkanı Yücel’le aynı kabini paylaşan,
TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Damlataş ve
Kleopatra Plajına hayran kaldığını belirterek, “Alanya
Teleferik dört dörtlük bir proje. Belediye Başkanımızı tebrik
ediyorum. Çok ciddi bir yatırım; doğaya da çok iyi entegre
edilmiş bir tesis. Gözü bozan hiçbir şey yok. Çok başarılı.
Doğru bir karar “ dedi.

BAŞKAN YÜCEL, “ALMANLAR BİZİM DOSTLARIMIZ”
Dünyanın en güzel, en mutlu, en huzurlu şehrinin Alanya
olduğunu her zaman söyledikleri belirterek açıklamasına
başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,”
Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Bölgemiz çok dilli, çok
dinli, çok kültürlü medeniyetlerden oluşan bir bölge.
Almanlar, bizim dostlarımız, Alanya’yı Almanya’da küçük
Almanya olarak adlandırıyorlar. Sayın Baraner sayesinde
yaklaşık 50 kişilik bir tur operatörü heyeti şehrimize geldi.
Şehrin dinamikleriyle, turistik tesislerin yöneticileriyle
şehrimizi gezdik. Alanya’ya yeni kattığımız bir değer olan
teleferiğe de bu grubu bindirdik. Ben Sayın Baraner’e ve
Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’na bu organizasyona
verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle
teleferiği de tanıtma fırsatı bulduk. O da artık Alanya’mızın
37 yıllık bir hayali. Bugün Alanya’ya bir marka değeri katacak
olan bir tesis. İnsanların Alanya’nın güzelliklerinden
faydalanabilmesi için böyle bir tesis oluşturduk. “dedi.
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BARANER, “ALANYA TÜRK-ALMAN TURİZM
İLİŞKİLERİNİN BAŞLADIĞI ÖNEMLİ BİR NOKTA”
Alanya’nın, Türk Alman ilişkilerinin özelikle de Türk-Alman
turizm ilişkilerinin başladığı önemli bir nokta olduğunu
hatırlatan Hüseyin Baraner, ise “ 40 yıl önce biz ilk ülkemize
gelen Alman turistleri Alanya’ya getirmekle bu işe başladık.
Dolayısıyla Alanya Almanya arasındaki ilişkiler çok sıcaktır ve
derindir. Aramızda aileler kurmuş, burada evlenmiş yüzlerce
binlerce hatta on binlerce Alanyalı Alman dostlarımız var.
Alanya’yı 40 yıl içinde takriben 17 milyon Alman ziyaret
etmiştir. Hepsinin toplamını alırsak dolayısıyla da Almanya da
çok çok iyi bilinen ve bundan daha önemli olan çok sevilen
bir noktadayız” dedi.
“ALANYA’YI ALMAN PİYASASINDA TEKRAR
LİDER DURUMA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Açıklamasında “Bu yaşadığımız, sebeplerini bildiğiniz
krizlerden dolayı iki ülkenin toplumları arasında biraz sorun
oldu. Yine yeniden bu sorunları iyileştirmek, yeniden o
dostluğu paylaşmak ve Alanya’yı yine özellikle Alman
piyasalarında lider bir destinasyon yapmak için değişik
çalışmalarımız oldu” diyen TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi
Hüseyin Baraner, şu ifadelere yer verdi:
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“Bu organizasyonla ilgili Alanya Belediyesine müracaat ettik .
Sağ olsunlar Belediye Başkanı Adem Bey her şeyi seferber
ediyorum dedi. Ne istiyorsanız gelin yapın, Almanlar Alanya’
nın dostudur . Biz de onların dostuyuz. Daha çok Alman
aileyi, çocuğunu, yaşlısını, sporcusunu, sanatçısını Alanya’da
karşılamak istiyoruz; bu grubun dışında on binler gelmek
istiyorsa onları da burada misafir etmek istiyoruz dedi.
Belediye olarak çok destek oldular. Aynı şekilde Mehmet Ali
Bey, Burhan Bey de yardımcı oldular. Sayın Dışişleri
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu çok ilgi ve destek verdiler. Yani
hep beraber burada bir Alanya ailesi olarak yeniden
ekonomimizi ve dostluğumuz güçlendirecek bir çalışmanın ilk
örneğini sunduk. Alanya’nın ileride daha güzel günler
yaşayacağına inanıyorum. Etrafımızdaki bu zenginlikler
Türkiye’nin değil dünyanın bir çok yerinde bile yok. Bu
güzellikleri Türkiye için büyük bir ekonomiye dostluk
kaynağına dönüştürmek mecburiyetindeyiz diye
düşünüyorum.”
Basın açıklamasının ardında Alman heyet ve yetkililer Alanya
Kalesi’ndeki tarihi Süleymaniye Camii’ni, İç Kale ve Bedesten
bölgesini ziyaret ederek, Kemal Atlı Evi’nde verilen kokteyle
katıldılar. Tur operatörlerinin Alanya turu çarşı gezisi ve tekne
turuyla son buldu.
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GÖKBEL GÜREŞLERİ
SERKAN KAYA
KONSERİYLE ŞAHLANDI

A

lanya Belediyesi tarafından düzenlenen 13.
Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Serkan
Kaya konseriyle başladı. Organizasyon öncesi dev
ekranda Alanya Belediyesi’nin bugüne kadar
gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle ilgili bir sunum yapıldı.

YÜCEL, “GÖKBEL GÜREŞLERİ, KÜLTÜRÜMÜZ
İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON”
Sunumun ardından kürsüye çıkan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, konsere gelen misafirleri selamlayarak,
açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yücel konuşmasında
Gökbel Güreşleri’nin ata sporu ve kültürümüzün yaşatılması
için düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.
Başkan Yücel daha sonra meydanı dolduran kalabalığa

seslenerek, görev süresince yaptığı hizmet, projeler ve
yatırımları özetleyen bir konuşma yaptı. Yücel, 3 yıllık görev
sürecinde 304 milyon TL. yatırımla 216 dev eseri Alanya’ya
kazandırdıklarını söyledi.

YURDAKUL, “ALANYA İL OLMALI”
Başkan Yücel’in konuşmasının ardından MHP Antalya
Milletvekilleri Ahmet Selim Yurdakul ve Mehmet Günal da
birer konuşma yaparak, 13.kez başarıyla gerçekleştirilen
Gökbel Güreşleri’nden dolayı Belediye Başkanı Yücel’i
tebrik etti.
Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Alanya’nın il
olması gerektiğini söyledi. Yurdakul, “Alanya bir kültür bir
medeniyet şehri. Bu medeniyet il olmayı hak ediyor. Bu
isteğinizi MHP olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Milletvekili Günal ise “Gökbel deyince artık insanların aklına
ilk “güreş” geliyor. Bu güzel yaylada bu güzel
organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanımız Yücel
ve ekibini kutluyorum” dedi.

KAYA, “BU YOLLARI AÇMAK BU KADAR İNSANI
B URAYA GETİREBİLMEK KOLAY İŞ DEĞİL”
Gökbel Güreşleri’nin birinci gününde sahne alan Serkan
Kaya, basına verdiği röportajda, “ Bu yolları yapmak bu
kadar insanı buraya getirmek kolay iş değil. Belediye
Başkanını ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Gökbel,
muhteşem bir yayla. Alanya güzel bir şehir.Dünyanın her
yerinden insanların Alanya’ya gelmesi, Alanya’yı görmesi
gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Daha sora sahneye çıkan Serkan Kaya, müzik piyasasında
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çıkış yaptığı “Mesele” şarkısıyla konserine başladı. Kaya
konser alanını dolduran 10 binlerce hayranına, “Zor
Bela,Kalakaldım, Bu Şehrin Geceleri” gibi en güzel
parçalarını söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Serkan
Kaya, geceyi davul show’la tamamladı.

YÜCEL, KAYA’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Serkan
Kaya’ya teşekkür plaketi takdim etti. Kaya’ya ayrıca
üzerinde resmi olan bir su kabağı portresi ve onun yanı sıra
Alanya şalvarı, kasket, kuşak ve yelekten oluşan bir yöresel
Alanya kıyafet takımı hediye edildi. Kasket ve yeleği
sahnede giyen Kaya, Gökbel’in serin havasında böyle
güzel bir organizasyonda yer aldığı için çok şanslı
olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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GÖKBEL’İN BAŞPEHLİVANI

ALİ GÜRBÜZ

Alanya Belediyesi
tarafından düzenlenen
“13.Geleneksel Gökbel
Yağlı Pehlivan Güreşleri”,
29-30 Temmuz tarihleri
arasında Gökbel
Yaylası’nda gerçekleştirildi.
Kırkpınarın altınkemerli
başpehlivanı İsmail
Balaban’ı finallerde
puanlamada tuş eden
Ali Gürbüz Gökbel’in
başpehlivanı oldu.
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B

u yıl düzenlenen Tarihi Kırkpınar’ güreşlerinde finale
kalan 8 güreşçinin de kol bağladı Gökbel Güreşleri,
Kırkpınar’ın rövanşı olarak değerlendirildi. Kırkpınar’ın
bu yılki Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban başta olmak
üzere çoğu başpehlivan 500’e yakın güreşçi Gökbel Er
Meydanı’nda mücadele etti.
29 Temmuz akşamı Serkan Kaya konseriyle başlayan
Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 30 Temmuz
Pazar günü sabah 09.00 minik boylar kategorisiyle devam
etti. Güreşler, pehlivanların çetin mücadelesiyle akşam
saatlerine kadar sürdü. Organizasyonun ikici gününde
Kırkpınar’ın bu yılki altın kemerli başpehlivanı İsmail Balaban
başta olmak üzere, Kırkpınar’da derece yapan ilk 8
güreşçiyle birlikte yaklaşık 500 sporcu Gökbel Er
Meydan’ında güreş tuttu.

YÜCEL VATANDAŞLARI SELAMLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Er

Meydanı’na inerek Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya,
protokol üyeleri ve Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz’la
birlikte vatandaşları selamladı; aynı zamanda pehlivanlara
da başarılar diledi.

MEHTER TAKIMI GÜREŞLERE HEYECAN KATTI
Alanya Belediyesi Mehter Takımı da Gökbel Er Meydanı’nı
dolduran seyircilere konser verdi. Ata sporumuz güreş,
mehterle birleşince vatandaşlar Toroslar’ın zirvesinde farklı
bir heyecan yaşadı.

AĞALIKTA GELENEK BOZULMADI
13. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde “ağalık”
geleneği bozulmadı. Yağlı pehlivan güreşlerinin bir parçası,
olmazsa olmazı ağalık ihalesini, geçen yılın ağası iş adamı
Kasımoğlu Kerim Yılmaz 207 bin TL’ye alarak, tekrar bu yılın
güreş ağası oldu. Kasımoğlu Yılmaz, altın kemeri gelecek
sene düzenlenecek Gökbel Güreşlerine kadar tekrar
boynuna taktı.
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GÖKBEL’İN ŞAMPİYONU ALİ GÜRBÜZ
13. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin
bu yılki şampiyonu Ali Gürbüz. Başpehlivanlık
kategorisinde er meydanına çıkan Kırkpınar
Güreşleri’nin başpehlivanlarından Ali Gürbüz, 656
tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin altın kemerli bu yılki
Başpehlivanı İsmail Balaban’ı finalde puanlamada
tuşla yendi. Gürbüz, rakibiyle yaptığı kıran kırana
mücadelenin sonunda Gökbel’in şampiyonu oldu.
ULUSAL TV’LER
GÖKBEL’E AKIN ETTİ
13. Geleneksel Gökbel
Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni
yayınlamak için ulusal tv
kanalları Gökbel’e akın
etti. TRTSPOR,
Bengütürk, Koza TV
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ve Kanal V pehlivanların güreştiği bölümleri canlı yayınladı.
Rumeli TV, Tek Rumeli TV ve Alanya’nın yerel kanalları ATV,
Kanal A, Dim TV güreşleri baştan sona kaydetti.

KATILIM ÇOK YÜKSEKTİ
Gökbel Er Meydanı’nın ev sahibi Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,Saat 19.30’da tamamlanan güreşlerin
ardından, Gökbel Güreşleri’ni bu yıl da başarıyla
sonuçlandırdıklarını söyleyerek, katılımcılara ve emeği
geçenlere teşekkür etti.
14 kategoride yapılan güreşlerin
başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail
Balaban, Serhat Gökmen, ve Orhan
Okulu. Başaltı pehlivanları ise Hasan
Borucu, Furkan Durmuş Altın, Sinan
Kaya ve Mustafa Seçim olarak
kayıtlara geçti.
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CAZ RÜZGARI
Tarihi Kızılkule meydanında
14. sünü düzenlenen
Alanya Uluslararası Caz
Günleri’nde, Türkiye ve
dünyanın usta cazcıları
fırtına estirdi.
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D

üzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle Türkiye’nin
önemli kültür-sanat şehirleri arasında yeralan Alanya,
bu yıl 14.sünü düzenlediği Caz Günleri’yle yine fark
yarattı. Alanya Belediyesi tarafından, 21, 22, 23 ve 24 Eylül
tarihleri arasında organize edilen 4 günlük etkinliğe, Türkiye
ve dünyadan ünlü caz üstatları katıldı.

SELEN BEYTEKİN MUHTEŞEM SAHNE
PERFORMANSIYLA İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
Ulusal ve uluslararası caz platformunda prestijli bir yere
sahip Alanya Caz Günleri’nin ilk akşamında ilk konser Selen
Beytekin’den geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in açılış konuşmasının ardından başlayan konsere,
yüzlerce caz sever katıldı.
CAZ GÜNLERİ’NİN İLK AKŞAMINA YOĞUN İLGİ
Caz Günleri’nin ilk gününde saat 20.30’da sahne alan
vokalist Selen Beytekin’e, trompette Şenova Ülker,
saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen,
piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu,
davulda Ferit Odman eşlik etti. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği
konsere ilçedeki turistler de yoğun ilgi gösterdi.

2. GÜN BIG AL & THE JOKERS SAHNE ALDI
14. Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin ikinci gününde “Big
Al & The Jokers” grubu sahne aldı. Kızılkule Meydanı’nda
gerçekleştirilen etkinliğe caz severlerin yanı sıra Letonya
Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de katıldı.

Etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Yücel, Letonya Türkiye
Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts’e katılımlarından dolayı
plaket takdim ederek teşekkür etti.
Big Al & The Jokers grubunda vokalist Algirdas Suminskas'a,
klavye vokalde Romans Vendins, tenor ve bariton saksafonda
Zintis Zvarts, trombon vokalde Uldis Ziendins, tenor saksafon
ve klarnette Eduards Raubisko, trompette Sandriz Skeranskis,
davulda Raitis Auksmuksts, gitarda Juris Skarajans ve
kontrbasta Peteris Liepins eşlik etti.

3. AKŞAM JENNAH BELL VE ŞENAY
LAMBAOĞLU İZLEYİCİLERİ CAZA DOYURDU
Caz Günleri’nin üçüncü akşamında sahne alan Jennah Bell
ve Şenay Lambaoğlu caz severleri müziğe doyurdu. Jennah
Bell ve Şenay Lambaoğlu’nun performansı ayakta alkışlandı.
SAHNEYE İLK JENNAH BELL ÇIKTI
14. Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin üçüncü akşamında
sahneye ilk olarak Amerikalı sanatçı Jennah Bell çıktı.
Müzikal çalışmalarını her yönüyle kendisi tasarlayan Jennah
Bell’e klavyede Nick Semrad eşlik etti. Gitar eşliğinde en
güzel şarkılarını Alanyalı caz severler için seslendiren
Jennah’a vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

LAMBAOĞLU ŞARKILARIYLA MEST ETTİ
Jennah Bell’in ardından sahne alan Şenay Lambaoğlu
şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen caz severleri mest etti.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı festivallerle
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son dönem kadın caz vokalistlerinin en önemli
temsilcilerinden biri olarak gösterilmesinin yanı sıra çağdaş
kadın ozan kimliği ile de öne çıkan Lambaoğlu’na, davulda
Erdem Göymen, piyanoda Tolga Bedir, Kontrbasta ise John
Maatthew Hall eşlik etti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahnede Can
Yücel’den Nazım Hikmet’e, Ömer Hayyam’dan Füruğ
Ferruhzad’a dek unutulmaz ozanların unutulmaz eserlerine
yer veren sanatçıya ve ekibine konser sonunda teşekkür
plaketi takdim etti.

USTA GAZETECİLER DE
CAZ GÜNLERİNİ TAKİP ETTİ
Habertük Gazetesi’nin köşe yazarlarından usta gazeteci
Sermet Severöz ve NTV televizyon kanalının deneyimli
spikerlerinden Erhan Ertürk de caz günlerini takip edenler
arasındaydı. Gazeteci Sermet Severöz ve spiker Erhan
Ertürk ile yemekte bir araya gelen Başkan Yücel, ikiliyle hem
sohbet etti hem de caz müziğin deneyimli sanatçılarını
ikiliyle birlikte dinledi.

ALANYA CAZ GÜNLERİ’NDE MUHTEŞEM FİNAL
Dünyaca ünlü Türk ve yabancı cazcıların sahne aldığı Alanya
Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu &Latin All Stars grubunun
konseriyle muhteşem bir finale imza attı.
Selen Beytekin, "Big Al & The Jokers" Şenay Lambaoğlu
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Jennah Bell’in sahne aldığı etkinliğin son günü Ayhan
Sicimoğlu &Latin All Stars grubu seyircilerin karşısına çıktı.
Müzik üzerine bir dünya grubu olan Ayhan Sicimoğlu &Latin
All Stars grubu, izleyicilerine şarkıları ve danslarıyla seyrine
doyum olmayan bir müzik ziyafeti yaşattı. Seyirciler
Sicimoğlu’nun şarkılarına danslarıyla eşlik etti.
Müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve grubun
perküsyonu Sicimoğlu’na, vokalde Suami Ramirez Veliz ve
Yaima Aguirre Hechavarria, trombonda Taşkın Akarsu,
trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Serhan Erkol,
klavyede Sercan Mısır ve davulda Okan Duman eşlik etti.
İZMİR MARŞI BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Latin müziklerini Türkçe coverlar düzenleyerek Latin
tarzıyla sunan Ayhan Sicimoğlu ve grubu, özellikle
“Kıskanırım Seni Ben, İzmir Marşı” gibi şarkılarıyla
izleyicilerden büyük alkış aldı.

YÜCEL: “CAZLA MUHTEŞEM 4 GÜN YAŞADIK”
Ayhan Sicimoğlu &Latin All Stars grubuna çiçek ve plaket
takdim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4
gün boyunca müzik ziyafeti yaşatan sanatçılara teşekkür etti.
Başkan Yücel; “Final gecesinde sahne alan Ayhan Sicimoğlu
&Latin All Stars grubuna ve önceki gecelerde sahne alan
tüm sanatçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 4 gün
boyunca bizlere unutulmaz anlar yaşattılar. Gelecek yıl tekrar
buluşmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.
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ALANYA TARİHİNİN
İLK MODA DEFİLESİ

BEDESTEN’DE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de haute
couture akımının
duayen isimlerinden
ünlü modacı Vural
Gökçaylı bugüne kadar
dünyanın pek çok
köşesinde sergilenmiş
‘‘Anadolu
Medeniyetlerinden
İzler’’ koleksiyonunu,
bu kez Alanya’nın tarihi
Bedesten’inde
izleyenlerin beğenisine
sundu. Gökçaylı
defilede koleksiyonuna
Alanya muz lifi ve ipek
kozasından tasarladığı
üç özel elbiseyi de
ekledi.
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Muz lifinden ve Alanya ipeği kozasından üretilen 3 adet tasarım
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A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in ev sahipliğinde gerçekleşen
defile Alanya tarihinde düzenlenen ilk
moda organizasyonu olma özelliği taşıyor.
Görkemli davet için İstanbul’dan gelen iş,
sanat ve cemiyet hayatının önde gelen
isimleri Vural Gökçaylı’yı bu özel gününde
yalnız bırakmadı.

ORGANİZASYONA
RAHMİ KOÇ’TA KATILDI
Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla 30 Eylül’de
Alanya Kalesi’nin anıtsal yapılarından biri olan
ve tarihi 13. yüzyıla dayanan tarihi
Bedesten’de gerçekleşen defile, İstanbul
cemiyet hayatının seçkin isimleri ile Alanya’nın
önde gelen davetlilerini bir araya getirdi.
Rahmi Koç’un onur konuğu olarak katılım
gösterdiği davete ayrıca 9.Cumhurbaşkanı
merhum Süleyman Demirel’in ailesi, Sevdaİbrahim Yazıcı, Güler Yiğit-Halil Değer, Sennur
Hamamcıoğlu, Füsun Topbaş, Zerrin-Giray
Bilimer, Tan Sağtürk gibi isimler ilgi gösterdi.

GÖKÇAYLI MUZ LİFİ VE
İPEK KOZASINDAN ELBİSE TASARLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
tarafından muz ekim alanlarının azalmasını
önlemek, üretimi arttırmak ve atık muz
gövdelerini değerlendirmek amacıyla 2015
yılında hayata geçirilen muz lifi projesinden
ilham alan Vural Gökçaylı, bu defileye özel
olarak muz lifinden ve Alanya ipeği
kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı
izleyicilerin beğenisine sundu.

“ALANYA TÜRKİYE’NİN
GİZLİ KALMIŞ TURİZM HAZİNESİ”
Dünyada ilk defa muz meyvesinin lifinden bir
elbise üretildiğini belirten Vural Gökçaylı
konuyla ilgili olarak; ‘‘Alanya tarihinde ilk defa
gerçekleşen moda defilesine imza atmaktan
dolayı sonsuz gurur duyuyorum. Ekibim ve
ben bu güzel organizasyonun
gerçekleşmesinde her türlü desteği veren
başta Alanya Belediye Başkanı Sn. Adem
Murat Yücel’e ve tüm emeği geçenlere en
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derin teşekkürlerimizi sunarız. Alanya, Türkiye’nin gizli kalmış
turizm hazinesi. Hak ettiği ilgiyi görmesi için elimizden gelen
tüm çabayı sarf etmeliyiz. Geçen yıl Miami’de yaptığım
defileye kıyasla söyleyebilirim ki vatanımızda böylesi bir
cennet köşeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ayrıca
belde, turistik ve kültürel açıdan Miami’den çok daha
gelişmiş bir yönetim anlayışına sahip.’’ dedi.
TASARIMLAR KENT MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK
‘‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’’ koleksiyonunda bulunan
70 kıyafete ek olarak sadece bu defile için tasarlanan üç
adet özel parçayı da yine Türkiye’nin önde gelen
mankenlerinden Ceylan Saner, Sema Şimşek, Merve
Büyüksaraç ve Ebru Güzel gibi mankenler zarafetle taşıdı.
Muz lifi ve ipek kozasından elde edilen bu çok özel 3 adet
tasarım, sürekli olarak Alanya Kent Müzesi’nde sergilenecek.
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GECENİN GELİRİ PATİKA DERNEĞİ’NE
Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği
yararına yapılan gecede elde edilen gelir,
engelsiz yaşam için mücadele veren derneğin
Alanya Belediyesi ile ortak yürüttüğü fizik tedavirehabilitasyon ve yaşam evi projesine aktarıldı.
İlklerin defilesi olarak adlandırılan
organizasyonda koreografi alanında da
değişikliğe giden Vural Gökçaylı 20 yıl sonra ilk
kez farklı bir isim olan ünlü koreograf Ferhan
Aral ile bir işbirliğine imza attı. Mankenlerin saçları
ise her zamanki gibi usta isim Muammer Yaprakgül’e
emanetti.
Sanatın ve sosyal sorumluluğun buluştuğu bu keyifli
organizasyonda seçkin konuklar, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve Vural-Meral Gökçaylı’nın kusursuz ev
sahipliğinde unutamayacakları bir hafta sonu yaşadılar.
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CUMHURBAŞKANLIĞI
BİSİKLET TURU

STARTI ALANYA’DAN VERİLDİ

53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turu’nun Alanya-Kemer etabının
startı Alanya’dan verildi. 13
takımdan 104 sporcunun
katıldığı TUR’un 1.etabı olan
176.7 kilometrelik Alanya-Kemer
etabının startı 10 Ekim’de İskele
Kızılkule önünden verildi.

T

UR 2017’nin startını Alanya Kızılkule önünden
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga
verdi. Törene ayrıca Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Antalya Valisi Münir
Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Spor
Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy veTürkiye
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katıldı.
Milli takımında yarıştığı TUR’da, ülkemizi Alanya’nın
yetiştirdiği Batuhan Özgür’ünde içinde bulunduğu 8
sporcu temsil etti.
Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul’da
son buldu. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna
katılan sporcular, 6 etap boyunca bin 25 kilometre
pedal çevirdi.
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KUMDA ŞAMPİYON

ALANYASPOR

Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü TFF
Plaj Futbol Şampiyonası final mücadelesinde Seferihisar Cittaslow'u
5-4 yenerek Plaj Futbolu 2017 yılı Türkiye Şampiyonu oldu.

A

lanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
TFF Plaj Futbol Ligi Finallerinde şampiyonluk
mücadelesi Alanya Galip Dere Plajı'nda Land Of
Legends Theme Park Alanyaspor ile Seferihisar Cittaslow
takımları arasında oynandı. Mücadeleyi Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya TÜFAD başkanı Yaşar
İncebıçak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya
Koordinatörü Hüseyin Güney, İl Spor Müdürü Hacı Caferoğlu,
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, İlçe Spor Müdürü
Erdal Tamrak ile yerli ve yabancı sporseverler izledi.
ŞAMPİYON 5-4 LÜK ÜSTÜNLÜKLE ALANYASPOR OLDU
TFF Plaj Futbol Finalleri'nin son gününde ilk olarak
üçüncülük karşılaşması oynandı. Üçüncülük maçında Van
Erciş Belediyespor ile Manavgat Belediyespor karşı karşıya
geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyundan sonra 7-1'lik
galibiyet elde eden Erciş Belediyespor, Türkiye üçüncüsü
oldu. Ardından 2017 yılının şampiyon takımını belirleyecek

olan final mücadelesi, Seferihisar Cittaslow ile Land Of
Legends Theme Park Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Alanyaspor, karşılaşmadan 5-4 galip ayrıldı. Alanyaspor,
geçen finalde kaybettiği rakibini yenerek rövanşı alırken
2017 yılında plaj futbolu Türkiye şampiyonu oldu.

BAŞKAN YÜCEL’E TFF’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Gelecek vaad eden sporcu ödülü Manavgat
Belediyespor'dan Enes Kağıt aldı. Seferihisar Cittaslow
takımından Boris Nikolov 22 gol ile şampiyonanın gol krallığı
kupasını aldı. Şampiyonanın en iyi kalecisi Sefehisar'dan
İsmail olurken şampiyonanın en değerli oyuncusu ödülünü
Datinha aldı. Ayrıca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'e şampiyonaya ev sahipliğinden dolayı TFF tarafından
teşekkür plaketi verildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan
Yardımcısı Mehmet Kula, Antalya Gençlik Hizmetleri Spor
Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanyaspor Kulüp
Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve TFF Temsilcileri verdi.
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ALANYA MASTERS’DA

ŞAMPİYON FİNLANDİYA
A
lanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
(ALTİD) ve Alanya Teleferik’in sponsorluğunda Alanya
– Kleopatra Plajı’nda oynanan 2017 CEV Bayanlar
Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda şampiyon Finlandiya.
Final karşılaşmasını S Spor’un naklen yayınlandığı, 15 ülkeden
toplam 23 takımın mücadele ettiği ve toplam 25.000 Euro para
ödülünün dağıtıldığı turnuvada şampiyon, final müsabakasında
Almanya’dan Kim Behrens / Anni Schumacher ikilisini 22-24,
25-23 ve 15-12’lik setlerle 2-1 yenen Finlandiya’dan Taru LahtiLiukkonen / Anniina Parkkinen ikilisi oldu.

İtalya’dan Marta Menegatti / Rebecca Diane Perry çifti ise,
Almanya’dan Sandra Ittlinger / Teresa Mersmann ikilisini 2119 ve 21-19’luk setlerle 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada
tamamladılar. Turnuvanın üçüncülük – dördüncülük maçı,
final maçı ve ödül törenin tekrarı S Spor’dan yayınlandı.

Dereceye girenlere ödül, madalya ve kupalarını; Alanya
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Avrupa Voleybol
Konfederasyonu (CEV) Teknik Süpervizörü Ruta MillereCelmiņa, Teleferik Holding Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy,
Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Teleferik

Genel Müdürü Muhtar Kurt ve Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Ödül töreninde, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mehmet Kula, Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve Alanya
Teleferik’e şükran plaketi sunarken, Türkiye Voleybol
Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş ise Başkan
Yardımcısı Mehmet Kula, Teleferik Holding Pazarlama
Direktörü Oğul Atasoy ve Belediye Spor Müdürü Levent
Uğur’a teşekkür plaketi sundu.
2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nın
son gününde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle;
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27.
27. ULUSLARARASI
ULUSLARARASI
ALANYA
ALANYA TRIATHLON
TRIATHLON

YARIŞI
YARIŞI YAPILDI
YAPILDI
Alanya Belediyesi
tarafından düzenlenen
Alanya Belediyesi
27. Uluslararası Alanya
Triathlon Yarışı yapıldı.
Yaş grubu uzun mesafe,
yaş grubu kısa mesafe
ve yaş grubu takım
yarışlarına yaklaşık
120 sporcu katıldı.
Sporcular, Alanya’nın
kültürel ve doğal
güzellikleri arasında
sporseverlere unutulmaz
bir heyecan yaşattı.

YAŞ GRUBU KISA MESAFEDE BİRİNCİ EMİRHAN ALTINTAŞ
Sabah erken saatlerde başlayan yaş grupları kısa mesafede 16-19 erkek, 20-29 erkek,
30-39 erkek, 40-49 erkek, 50-59 erkek, 60+ erkek, 16-19 kadın, 20-29 kadın, 30-39
kadın, 40-49 kadın, 50-59 yaş kadın kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen
isim 59 dakika 52 saniye ile Alanya’mızın yetiştirdiği sporcu Emirhan Altıntaş oldu.

YAŞ GRUBU UZUN MESAFEDE BİRİNCİ ZÜLFÜ KARABULUT
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından startın verildiği yaş grubu
uzun mesafede 20-29 erkek, 30-39 erkek, 40-49 erkek, 50-59 erkek, 60+erkek, 2029 kadın, 30-39 kadın ve 40-49 yaş kadın kategorilerinde yarışıldı. Uzun mesafede
rakiplerini geride bırakarak 2 saat 3 dakika 54 saniye ile birinci Zülfü Karabulut oldu.
TAKIM YARIŞLARI’NDA ŞAMPİYON
ANTALYA TRIATHLON SPOR KULÜBÜ TEAM
Yaş grubu takım yarışlarına 8 sporcu katıldı. Eski Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı
Hamdi Güneş’in de içinde bulunduğu Antalya Triathlon Spor Kulübü Team takımı birinci,
Alanya Kaptan Hotels Team Takımı ikinci ve Angel Team takımı üçüncü oldu.
DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı İsa
Tamer Çelik’in yanısıra organizasyona katılan protokol mensupları verdi.

