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Selçuklu’nun başkenti, Dünya’nın ve ülkemizin turizmde
marka şehri, 79 ülkeden insanın huzur ve güven içinde
yaşadığı Alanya’mıza 4 yıldır hizmet edebilmenin
onuruyla gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Alanya için hayal denilen şeyleri gerçeğe
dönüştürüyoruz. Yapılamaz denilen işleri yapıyoruz.
Büyük Alanya’yı Büyük projelerle buluşturuyoruz.  

Siz değerli Alanya halkının destekleriyle, 9 Aralık’ta
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla,
102 Milyon Türk Lirası değerindeki yatırımla Alanya’ya
kazandırdığımız Belediye Hizmet Binamızın, Güneş Enerji
Santralimizin temel atma ve açılış törenlerini
gerçekleştirdik. 44 yeni aracımızı da dualarla halkımızın
hizmetine sunduk.

Büyükşehir Yasasıyla 56 kat büyüyen kentimizin her
noktasına, 2400 personelimizle, 500 iş makinesi ve
aracımızla, merkez, doğu, batı mahallelerimize ve
yaylalarımıza kurduğumuz 7 şantiyemizle, kaliteli, hızlı ve
güler yüzlü hizmetlerimizi götürüyoruz. Kentimizin her
bölgesine cm cm, ilmek ilmek hizmetlerimizi
nakşediyoruz.

Alara’dan Aydap’a uzanan yelpazede, sınırları ve
hizmet ağı bu kadar büyüyen kentimizin insanlarına
hizmet verirken, yetersiz kalan eski belediye binamızı
yenilemek istedik.  Göreve geldiğimiz günden itibaren
Büyük Alanya’ya yakışan, halkımızın daha rahat
ulaşabileceği ve daha iyi şartlarda hizmet verebileceğimiz
yeni Belediye Hizmet Binamızın Projesini hazırladık. En
son teknolojinin kullanılacağı Belediye Hizmet Binamız,
akıllı bina özelliği, konumu, ulaşım kolaylığı,  otoparkı ve
sosyal donatı alanları ile de bölgenin en iyi eserleri
arasında yerini alacak nadide bir yapı olacaktır.  Yaklaşık
70 milyonluk bir yatırım olan Belediye Hizmet Binamızı,
16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp, hizmete açacağız.

Ancak, bizim önceliğimiz hiçbir zaman Belediye Hizmet
Binası olmadı. Her zaman söylediğimiz gibi “Şehirler
meydanları ile anılır ve meydanları ile bilinir.” Dünyanın
en güzel kenti olan Alanya’ya, Dünyanın en güzel
meydanını kazandırmak için kolları sıvadık. Ve bunun için
Belediye Binamızı buraya taşımaya karar verip, Kent
Meydanı projemizi hazırladık. Alanya’nın en güzel ve en
merkezi yeri olan eski binamızın olduğu o eşsiz kıymetteki
bölgeyi, Kent Meydanı yaparak halkımızın hizmetine
sunacağız. 

Projesi tamamlanmak üzere olan Kent Meydanımızı
hayata geçirdiğimizde İskele Bölgesi’ni halkımızın
kullanımına açacağız. Kent ile denizi buluşturacağız. Yeşil
alanları, yürüyüş, dinlenme ve seyir alanlarıyla, kültürel
objelerle, modern çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile Kızıl
Kule’den başlayan ve Hacet Deresi’ne kadar uzanan 1.2
km’lik alana turizmin gözbebeği Alanya’ya yakışan,

herkesin gıpta ile baktığı, eşi benzeri olmayan bir kent
meydanı kazandıracağız.

Her Yerel Yönetici, arkasında “bu bizim eserimiz”
diyebileceği, insanlara faydalı olan, kentin kaderini
değiştirecek büyük projeler, büyük eserler bırakmak ister.
Kent Meydanı Projesi de Alanya’nın vizyonunu
değiştirecek, kaderini etkileyecek, Alanya’nın değerine
değer katacak bir projedir. Kent Meydanı Projemizi,
gerekli kurul onayları tamamlandığında, halkımızın ve
sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerine sunacağız.
Ardından hemen çalışmalara başlayacağız.

Partimizin Üretken Belediyecilik anlayışını hizmetlerimize
ve projelerimize yansıttık. Üretken Belediyecilik
anlayışımızın en güzel örneği olan Yenilenebilir Enerji
Kaynağı Güneş Enerji Santralimizin açılışını
gerçekleştirdik. Yerel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları
arasında ülkemizin en büyük Güneş Enerji Santraline
sahip olmanın gurur ve onuruyla Toslak Mahallemizde
94 dönümlük bir alana kurduğumuz santralde 11
Temmuzdan beri elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz elektriği
satıyoruz ve elde ettiğimiz gelirle belediyemizin tüm
elektrik ihtiyacını fazlasıyla karşılıyoruz. Güneş Enerji
Santralimizden aylık ortalama 250-300 bin TL gelir elde
ediyoruz. 

Artık, yapılamaz denilenleri yapan, üreterek güçlenen,
güçlendikçe büyüyen ve büyüdükçe de halkına daha çok
hizmet eden bir belediyeyiz. 

Yatırım bütçesi, araç filosu ve hizmet ağı ile Türkiye'nin
güçlü belediyelerinden biri olan Alanya Belediyesi, artık
okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran, camiler
yaptıran,  birçok mahallesine düğün salonları ve kültür
merkezleri inşa eden bir belediye oldu. Aynı zamanda
kendi bitkisini, kendi elektriğini, kendi asfaltını kendisi
üreten, tasarruf ederek büyüyen bir belediyeyiz.

Hizmetlerimizle altın çağını yaşayan Alanya’yı, refah
seviyesi yüksek, mutlu  insanların yaşadığı, örnek alınan
bir şehir yapmak için sivil toplum kuruluşlarımızla ve
toplumun tüm kesimleri ile işbirliği içinde kararlılıkla
çalışıyoruz.

Hizmet aşkımızla Alanya’yı yeni hizmetlerle, yeni
projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. 

Dünümüzle, bugünümüzle; kültürümüze ve ortak
değerlerimize sahip çıkarak özümüzle sözümüzle
Alanya’yı hep birlikte yarınlara hazırlıyoruz.

4 yıldır şahsıma ve ekip arkadaşlarıma güveniniz ve
verdiğiniz destek için sonsuz teşekkür eder, en derin sevgi
ve saygılarımı sunarım. 

Sevgili Alanyalılar,



“Dünümüzle, bugünümüzle; kültürümüze ve ortak
değerlerimize sahip çıkarak özümüzle sözümüzle

Alanya’yı hep birlikte yarınlara hazırlıyoruz.”

ALANYA
BELEDiYESi
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Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in 102 milyon TL

yatırımla Alanya’ya
kazandırdığı yeni Belediye

Hizmet Binası ve Güneş Enerji
Santraliyle birlikte 44 yeni iş
makinası için temel atma ve

açılış töreni düzenlendi. Temel
atma ve açılış törenleri MHP

Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin katılımlarıyla 

9 Aralık 2017’de gerçekleştirildi.



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in,
Cumhuriyet Mahallesi Sarıkadıoğlu Caddesi’ne
projelendirdiği yeni hizmet binasının temel atma

töreni ve Toslak Mahallesi’nde 94 dönüm arazi üzerine
kurduğu Türkiye’nin Kamu kurum ve Kuruluşları arasındaki
en büyük Güneş Enerji Santrali’nin açılışı, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli ve kalabalık bir davetli topluluğuyla
gerçekleştirildi. Temel atma ve açılış töreninin ardından 44
yeni araç ve iş makinesi de dualarla belediye araç filosuna
eklendi. Bu dev yatırımlar 102 milyon Türk Lirası’na mal oldu.

“SİZİ ALANYA’DA AĞIRLAMAKTAN 
MUTLULUK DUYUYORUM”
Tören alanında toplanan vatandaşlara ve MHP Genel
Başkanı Bahçeli’ye seslenen Belediye Başkanı
Yücel, “Partimizin bilge lideri sizi Alanya’da
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 7 ay gibi kısa bir
sürede şehrimizi ikinci kez şereflendirerek
Alanya’ya ve halkımıza verdiğiniz değeri
gösterdiniz” dedi.

“70 MİLYONLUK BİR YATIRIM, EN SON 
TEKNOLOJİYİ KULLANACAĞIZ”
Yeni hizmet binasında en son
teknolojinin kullanılacağını belirten
Belediye Başkanı Yücel, “ Belediye
Hizmet Binamız, akıllı bina özelliği,
konumu, ulaşım kolaylığı,  otoparkı ve
sosyal donatı alanlarıyla da bölgenin
en iyi eserleri arasında yerini alacak
nadide bir yapı olacaktır.  Yaklaşık
70 milyonluk bir yatırım olan
binamızı, 16 ay gibi kısa bir sürede
tamamlayıp, hizmete açacağız” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ALANYA’YA 
KENT MEYDANI KAZANDIRMAK”
Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle
birlikte eski binanın olduğu alana büyük bir
Kent Meydanı kazandıracaklarını söyleyen
Başkan Yücel, “Bizim önceliğimiz hiçbir

zaman Belediye Hizmet Binası olmadı. Her zaman
söylediğimiz gibi ‘Şehirler meydanları ile anılır ve meydanları
ile bilinir.’ Dünyanın en güzel kenti olan Alanya’ya, dünyanın
en güzel meydanını kazandırmak için kolları sıvadık. Bunun
için belediye binamızı buraya taşımaya karar verip, Kent
Meydanı projemizi hazırladık. Alanya’nın en güzel ve en
merkezi yeri olan eski binamızın olduğu o eşsiz kıymetteki
bölgeyi, Kent Meydanı yaparak halkımızın hizmetine
sunacağız” ifadelerini kullandı.

“KENT MEYDANI ALANYA’NIN VİZYONUNU 
DEĞİŞTİRECEK, KADERİNİ ETKİLEYECEK”
Belediye Başkanı Yücel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Projesi tamamlanmak üzere olan Kent Meydanımızı hayata
geçirdiğimizde iskele bölgesini halkımızın kullanımına
açacağız. Kent ile denizi buluşturacağız. Yeşil alanları,
yürüyüş, dinlenme ve seyir alanlarıyla, kültürel objelerle,
modern çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle Kızılkule’den
başlayan ve Hacet Deresi’ne kadar uzanan 1.2 km’lik alana

turizmin gözbebeği Alanya’ya yakışan, herkesin gıpta ile
baktığı, eşi benzeri olmayan bir kent meydanı

kazandıracağız”.

“HALKIMIZIN VE SİVİL
TOPLUM 
KURULUŞLARININ
GÖRÜŞÜNE SUNACAĞIZ”
“Her yerel yönetici, arkasında
‘bu bizim eserimiz’
diyebileceği, insanlara
faydalı olan, kentin kaderini
değiştirecek büyük projeler,
büyük eserler bırakmak ister.
Kent Meydanı Projesi de
Alanya’nın vizyonunu
değiştirecek, kaderini

etkileyecek, Alanya’nın
değerine değer katacak bir
projedir. Projemizi, gerekli kurul
onayları tamamlandığında,
halkımızın ve sivil toplum
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örgütlerinin görüş ve önerilerine sunacağız. Ardından hemen
çalışmalara başlayacağız”.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GES’İNİ 
ALANYA’YA KAZANDIRDIK”
“Partimizin Üretken Belediyecilik anlayışını hizmetlerimize ve
projelerimize yansıttık” diyen Başkan Yücel, “Üretken
Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneği olan Yenilenebilir
Enerji Kaynağı Güneş Enerji Santralimizin açılışını da hep
birlikte yapacağız. Yerel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları
arasında ülkemizin en büyük Güneş Enerji Santraline sahip
olmanın gurur ve onuruyla Toslak Mahallemizde 94
dönümlük bir alana kurduğumuz santralde 11 Temmuzdan
beri elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz elektriği satıyoruz
ve elde ettiğimiz gelirle belediyemizin tüm elektrik
ihtiyacını fazlasıyla karşılıyoruz. Güneş Enerji
Santralimizden aylık ortalama 250-300 bin TL gelir
elde ediyoruz”  vurgusunu yaptı.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ 
BELEDİYELERİ ARASINDAYIZ”
Sözlerini “Yatırım bütçesi, araç filosu ve
hizmet ağı ile Türkiye'nin güçlü
belediyelerinden biri” olduklarının altını
çizerek sürdüren Başkan Yücel, “Artık
üreterek güçlenen, güçlendikçe
büyüyen ve büyüdükçe de halkına
daha çok hizmet eden bir
belediyeyiz” dedi.

“ALANYA KALESİ’DEN 
3 HİLALİ İNDİRMEYE 
KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”
Alanya Kalesi’nden 3 hilali kimsenin
indirmeye gücünün yetmeyeceğini
vurgulayan Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Sayın Genel Başkanım,
her zaman her yerde göğsümü gere
gere şunu söylüyorum. Dünya döndükçe,
siz başımızdan eksik olmadıkça, bizler de
burada oldukça Alanya Kalesi’nden 3 hilali
indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Size

ve partimize layık olmak için, gençlerimize daha mutlu ve
daha güvenli yarınlar bırakmak için gayretle, azimle,
yılmadan, yorulmadan çalışacağız, halkımızın hizmetkârı
olacağız” dedi.

“ALANYA OLARAK İL OLMAYI ÇOKTAN 
HAK ETTİK, TAKDİR DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN”
“Büyük Alanya’yı büyük projelerle buluşturuyoruz” diyerek
sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Yücel, Alanya olarak il
olmayı çoktan hak ettiklerini, bundan sonra takdirin devlet
büyüklerinin olduğunu söyledi.

44 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ 
DAHA ARAÇ FİLOSUNA KATILDI
Göreve geldikten sonra Alanya Belediyesi’nin araç filosuna
143 yeni araç ve iş makinesi daha kazandırdıklarını
hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Son
aylarda kazandırdığımız 44 yeni araç ve iş makinesini de

hizmetlerimizde kullanmaya başladık. Alanya’ya
kazandırdığımız Belediye Hizmet Binamızın, Güneş

Enerji Santralimizin ve 44 yeni araç ve iş
makinesinin Alanya halkımıza hayırlı uğurlu

olmasını dilerim” diyerek sözlerini
tamamladı.

BAHÇELİ “ALANYA 
BİZİM İÇİN BİR SEVDADIR”
Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in ardından kürsüye gelen
Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, meydanı
dolduran kalabalığa seslenerek
Alanya’ya verdiği önemi bir kez
daha yineledi. Bahçeli, “Alanya

Bizim için Sevdadır” dedi.
“Ülkemizin en güzide yerlerinden,
bizlerin de yüz akı kıymetinde olan
Alanya’nın nazarımızda ayrı bir yeri ve
önemi vardır” diyen Devlet Bahçeli,
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Buraya ne zaman gelsem, kutlu
ecdadımızın emanetlerini görerek

9ALANYA
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gururlanıyorum. Doğasının, güneşinin, kumunun, tarihi
mirasının güzelliği ile Alanya’da her daim huzur buluyorum.
Selçuklu’nun adım başı karşımıza çıkan emanetlerine
baktığımda geçmişin derin izlerini, sizleri gördüğümde ise
yarınların heyecanını yaşıyorum.
Bunca güzellik ve görkeme ilave olarak bir de Milliyetçi
Hareket’e Alanya’yı emanet etmiş olmanız ise yeri
doldurulamaz iftihar kaynağımızdır. Biz de buna layık olmak
için elimizden geleni yapıyor, her alanda size yakışır bir
çalışmanın içerisinde bulunuyoruz”.

“ALANYA MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZDUR”
Alanya’yla ilgili duygularını “Alanya mutluysa biz de
mutluyuzdur. Aksi bir durumun asla mümkün olmayacağını
bilmenizi isterim” ifadeleriyle sürdüren Genel Başkan Bahçeli
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projeleri yerinde inceleyerek
vatandaşlarımızın memnuniyetini görmemiz, kendi adımıza
sevindirici olmuştur.

ALANYA’YA YAKIŞAN PROJELER 
Bugün de Alanya’ya yakışan yeni projelerin temel atma ve
açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle
Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde inşaatına
başlanan Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temelini
atacağız. Ardından da yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi
Santralini açacağız. Ve son olarak belediyemizin
hizmetlerinde kullanılacak araçların incelemesini yapacağız.
Şimdiden sizlere, vatanımıza ve milletimize hayırlar
getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum”.

BAHÇELİ, “ALANYA İL OLMAYA DÜNDEN HAZIRDIR”
Konuşmasında Alanya’nın il olmaya dünden hazır olduğunu
kaydeden Bahçeli, “Turizm, tarım ve ticaret
merkezlerimizden olan Alanya’nın bu hizmetlere kavuşması
hepimiz açısından oldukça önemlidir. Çünkü Alanya her
şeyin en iyisine layıktır. Çünkü Alanya il olmaya dünden
hazırdır. Ve de bunu hak etmektedir. Zira Milliyetçi Hareket’te
bu talep ve tercihinizi yürekten desteklemektedir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GES’Nİ AÇMANIN
GURUNU DUYUYORUM”
Belediye Yeni Hizmet Binası’nın temel atma töreninin ardında
Türkiye’nin en büyük GES’ni açan MHP Lideri Bahçeli,
Güneş Enerjisi Santrali’nin önemine dikkat çekti. 
Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük
Güneş Enerji Santrali’nin açılışını gerçekleştiren Devlet
Bahçeli, “Böylelikle çevreyi kirletmeden temiz enerji elde
edilmesine katkı sağlanacaktır. Diğer yandan ülkemizin
enerji konusunda var olan dışa bağımlılığının bir nebze de
olsa azaltılması konusunda önemli bir adım atılmıştır”. 

MİLLETİMİZİN PARASI CEBİNDE KALACAKTIR
“Sonuçta milletimizin parası cebinde kalacak, Alanyalılar
ihtiyaç duyduğu elektriğe, kendi topraklarında kurulu olan
Güneş Enerjisi Santraliyle kavuşabileceklerdir. İşte bizim de
görmek istediğimiz projeler bunlardır”.

BU PROJELER İFTİHAR VESİKALARIDIR
“Geleceği şimdiden yakalamak derken kastımız, böylesi
projelerin gerçekleştirilmesidir. Hem yerelin sorunlarını
aşacak, hem de ülkemize genelde katkı sağlayacak bu ve
benzeri projeler Milliyetçi Hareket’in takdirle karşıladığı iftihar
vesikalarıdır”.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ ADEM MURAT YÜCEL
BEY’E ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”
“Bu vesileyle temelini attığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz
projelerde emeği geçen, başta Belediye Başkanımız Adem
Murat Yücel Bey olmak üzere tüm belediye personeline,
katkı sunan her bir kardeşime ve tüm dava arkadaşlarıma
teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum”.

BAHÇELİ’YE 70 YILLIK ALANYA KİLİMİ
Törenin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, MHP Lideri Bahçeli’ye 70 yıllık bir Alanya Yörük Kilimi,
muz lifi ve muz yaprağından tasarlanmış bir tablo ve Alanya
ipeğinden dokuma mendil ile tesbih hediye etti. 
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Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasının
temel atma töreninin ardından Toslak Mahallesi’ndeki
Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en

büyük Güneş Enerji Santrali’nin açılış törenine geçildi. Tören
alanında, Genel Başkan Bahçeli ve katılımcılara GES’in ilk
kuruluş aşamasından açılışına kadar olan süreç ve teknik
konularda bilgiler verildi. Belediye Başkanı Yücel, İller
Bankası Anonim Şirketi Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal’a
tören alanında kredi desteklerinden dolayı teşekkür plaketi
takdim etti. Daha sonra tesis, Alanya Müftüsü Mustafa
Topal’ın dualarıyla hizmete açıldı. Ardından yine aynı alanda
Alanya Belediyesi’nin 44 yeni araç ve iş makinesi için de
dua okunarak hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

“GÜNDE ORTALAMA 
7-8 BİN TL’LİK ÜRETİM YAPILIYOR”
Toslak Mahallesi’nde 94 dönüm arazi üzerinde
kurulu Türkiye’nin en büyük GES’inde 11
Temmuz 2017’de elektrik üretime başlandı.
Güneş Enerji Santrali Projesi’nin 3 MW’lık ilk
etabını 10 Milyon 41 bin TL’ye maal eden
Alanya Belediyesi, güneş enerjisinden şu ana
kadar günde ortalama 7.000-8.000 TL’lik
üretim yapıyor. Toplamda 5 MW olan projenin
ilk etapta 3 MW’lık bölümünde elektrik üretimi
devam ediyor.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK GES’İ
DUALARLA HİZMETE AÇILDI
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Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi ve Milli Egemenlik
Stadyumu arasında kalan 44 hektarlık bölgede
kentsel dönüşüm uygulamak için hazırladıkları Riskli

Alan Dosyası’nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak
Resmî Gazetede yayınlandığını açıklayan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyet Mahallesi’nde
başlattığımız kentsel dönüşüm uygulamalarını, farklı
bölgelerde de uygulayarak Alanya’yı yenileyeceğiz.” dedi. 

“3 YILLIK ÇALIŞMAMIZ NETİCELENDİ 
ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN”
Cumhuriyet Mahallesi’nde 44 hektarlık alan için kentsel
dönüşüm dosyalarının Bakanlar Kurulu tarafından
onaylandığının müjdesini veren Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel; “Alanya Belediyesi olarak
vatandaşlarımıza yaşanabilir bir kent oluşturmak için
çalışmalarımıza başladık. Bunun için şehir merkezinin
ortasında kalmış Sanayi ile Milli Egemenlik Stadyumu
arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için
riskli alan dosyamızı Plan ve Proje Müdürlüğümüz hazırlayıp,
ardından ilgili bakanlık aracılığı ille Bakanlar Kurulu onayına
sunmuştuk.  Hazırlık çalışmalarıyla birlikte 3 yıllık bir
çalışmamızın sonucunda dosyamız Bakanlar Kurulu

tarafından onaylanarak resmî gazetede yayınlandı. Halkımıza
ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARI ALANYA BELEDİYESİ YAPACAK
Riskli alanlar ile ilgili 6306 sayılı kanun gereği tüm
çalışmaların Alanya Belediyesi tarafından yürütülüp
hazırlandığını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Kentsel
Dönüşüm için Riskli alanların belirlenmesi gerekir. Bunun
altyapısını ve tüm hazırlıklarını biz yaparız. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu kararı ile onay verilir.”
dedi. 

“HAK SAHİPLERİ İLE MÜTABAKAT 
SAĞLANDIKTAN SONRA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ”
Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı
Yücel, “Riskli alan ilanıyla çalışmamız tamamlandı. Bundan
sonraki süreç ise bölgede bulunan hak sahiplerinin tespiti,
kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ile devam edecektir.
Ardından imar planlarının yapımı ve hak sahipleri ile anlaşma
işlemleriyle devam edip, en son ortak mutabakatla inşaat
çalışmalarına başlanacaktır. İlgililer süreçle ilgili Plan ve Proje
Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler.” açıklamasını yaptı.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN 
KENTSEL DÖNÜŞÜM STARTI  
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın ilk ve en kapsamlı
kentsel dönüşüm startını Cumhuriyet Mahallesi’nden verdi.
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“SADECE BİNALARI DEĞİL YOLLARI VE SOSYAL
DONATI ALANLARI İLE KENTİ YENİLEYECEĞİZ”
“Tüm vatandaşlarımızın içleri rahat olsun” şeklinde konuşan
Belediye Başkanı Yücel şunları söyledi: “Tüm çalışmalar
belediyemiz tarafından yürütülecektir.  44 hektar alanımızda
amacımız sadece binaları yenilemek değildir. Bu uygulama
kentimize hizmet edecek, daha geniş ve güvenli ulaşım
ağları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği yeşil alanları ve
sosyal donatı alanları ile bölgeyi dönüştürüp kenti
yenileyeceğiz. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının
yürürlüğe girmesiyle kentimizde eski binalar riskli yapı ilan
edilip yıkılmaları ve yerine yenilerinin yapılması iyice artmaya
başladı. Bu uygulama bina sahiplerinin faydasına olsa da
şehre zarar veriyor. Çünkü sadece binalar yenileniyor ama
yollar aynı kalıyor, yeni yeşil alanlar, sosyal alanlar
oluşturulamıyor.” 

“ÇARPIK VE ESKİYEN YAPILAŞMA 
YERİNE YENİ BİR KENT OLUŞTURACAĞIZ”
“Alanya Belediyesi olarak dünyanın en güzel şehrinde
geçmişten gelen yanlışlıklar ile oluşan çarpık yapılaşma
içerisinden vatandaşlarımıza yine bulunduğu yerde daha
refah, daha yeşil, denizi ve güneşi daha bol gören yeni

daireleri ile yeni bir şehir sunacağız. 3 yıldır beklediğimiz bu
kararla, daha yeni, daha modern, daha cazip yerleşim yerleri
ve sosyal alanlar oluşturacağız. İleride hazırlayacağımız
master planlar ile tüm kenti yenileyeceğiz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKA 
MAHALLELERDE DE DEVAM EDECEK
“Cumhuriyet Mahallemizde başlattığımız dönüşüm
çalışmalarına şehrimizin diğer bölgelerinde de devam
edeceğiz. Damlataş, Büyük Otel, Çimen Otel Bölgeleri,
Kütürüp, Bektaş, Çarşı, Saray, Güllerpınarı, Mahmutlar gibi
mahallelerimizde öncelikli olarak kentsel dönüşüm
uygulamaları yapmayı hedefliyoruz. Daha sonra da tüm kenti
bütüncül ele alıp, uygun olan tüm mahallelerimizi kentsel
dönüşüme sokarak kenti yenileyeceğiz.”

BAŞKAN YÜCEL’DEN ÖZHASEKİ 
VE ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR
“Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızda bizlere çok büyük destek
veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Dışişleri
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Bakanlar Kurulumuza,
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen’e, emek ve
destek veren tüm kurum ve şahıslara teşekkür ederim.”

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN 
KENTSEL DÖNÜŞÜM STARTI  



Salı Pazarı’ndaki çalışmalar tamamlandığında Alanya’ya
yeni bir Kapalı Pazar yeri kazandıracaklarını belirten
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,

çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

GİRİŞ TAKI VE ZABITA EĞİTİM MERKEZİ 
  OLUŞTURULUYOR
Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı
Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmalarında sona
yaklaşıldı. Proje kapsamında mevcut çarşıda seramikler
yenilenerek altyapı giderleri yeniden yapıldı. Yeni
düzenlemeyle modern bir görünüme kavuşturulacak olan
Ucuz Halk Pazarı’nın güney kısmına giriş takı ve zabıta
eğitim merkezi de yapılacak. Doğu kısmında ise iki girişin
yer alacağı halk pazarında, kuzey kısmında da batı yönünde
yeni bir yol daha açılacak.

ALANYA’YA YAKIŞIR BİR PAZAR OLACAK
Salı Pazarı’nın kurulduğu alanı kapalı pazar yeri olarak
hizmete sunacaklarını açıklayan Alanya Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel, “Ucuz Halk Pazarı’nın mevcut halindeki
aksaklıklar ve bozulmaların giderilmesi için hazırladığımız
projenin uygulama aşamasında sona geldik. Tadilat projesi
kapsamında zemin seramikleri yenilenerek, çirkin görüntüler
giderildi. Şu an kapalı pazar yeri bölümünde çalışmalarımız
devam ediyor. Otoparkın düzenlemesi, güvenlik ve
aydınlatma gibi konulardaki eksiklikleri gidererek, Ucuz Halk
Pazarı ve Balıkçı Halini insanların güvenle alışveriş
yapabileceği, Alanya’ya yakışır yeni bir merkeze
dönüştüreceğiz.” dedi. 

SALI PAZARI YERİNE MODERN 
KAPALI PAZAR YERİ PROJESİ
Balık Hali’nin yanında bulunan Salı Pazarı yerine başlatılan
kapalı pazar yerini yapımının da devam ettiğini belirten
Başkan Yücel, “Mevcut pazar alanının yağmurdan ve
güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu
kullanımı için yanları açık üstü kapalı yeni bir pazar yeri
yapıyoruz. Buradaki çalışmaları da en kısa zamanda
tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Alanya Belediyesi tarafından başlatılan tadilat projesiyle Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı
Hali yenileniyor. Çalışmaların sonuna gelen belediye açılış için gün sayıyor.

SALI PAZARI VE 
BALIKÇI HALİ 
YENİLENİYOR



Alanya Belediyesi bir ilke daha imza atarak, Alanya’da ilk
defa hizmete girecek olan Cenaze Hizmetleri Binası’nı
faaliyete geçiriyor. 1 Milyon 300 bin TL maliyete sahip

olan Cenaze Hizmetleri Binası’nda son rötuşlar yapılıyor.

4 ADET 12 ÜNİTELİ MORG, 
OTOPSİ VE SAVCI ODASI DA BULUNUYOR
Oba Mahallesi’nde ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

yakınında inşa edilen Cenaze Hizmetleri Binası’nda, 4 adet
12 üniteli morg, otopsi odası ve savcı odası, cenaze yıkama
odaları, bekleme salonları, ziyaretçiler için bay ve bayan
mescit, personel odaları, idare odaları yer alıyor.

TAZİYE İÇİN AYRI BÖLÜM VAR
Birçok hizmetin ayna anda verilebileceği Cenaze Hizmetleri

Binası’nda vatandaşların taziyeleri kabulü için de ayrı bir

alan oluşturuldu. Ayrıca cenaze namazı kılma yeri, cenaze
hizmetleri için kullanılan çadır ve sandalye depolama binası,
cenaze araçları için de otopark alanı bulunuyor.

BÜTÜN CENAZE İŞLEMLERİ 
TEK ALANDA TOPLANIYOR
Cenaze Hizmetleri Binası hakkında bilgi veren Alanya

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Büyüyen
Alanya’mızda halkımıza cenaze hizmetleri konusunda daha
verimli ve konforlu hizmet verebilmek amacıyla Oba'da
Cenaze hizmetleri binasını faaliyete geçiriyoruz. İnşaatı
büyük ölçüde tamamlandı. Kısa zamanda hizmete
sunacağız. 1 Milyon 300 bin TL’ye mal olan binamızda
cenaze hizmetleri kapsamındaki tüm işlemler tek bir alanda
toplanmış olacak.  Halkımıza en iyi ve en modern hizmeti
vermek için çalışıyoruz.” dedi. 
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CENAZE HİZMETLERİ
BİNASI İNŞAATINDA 

SONA GELİNDİ



ALANYA KALESİ VE ÇEVRESİ 
TELEFERİKLE ŞAHA KALKTI
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası
Yaylası’na yapılacak olan yeni çarşı ve kültür merkezi
inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yücel, “Çarşı

ve kültür merkezi inşaatına kısa süre sonra başlayacağız.
Yaz başında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayata
geçireceğimiz projelerle yörük kültürünü Toroslar’da
yaşatacağız.” dedi.

ÇAYARASINA 500 KİŞİLİK 
CAMİ VE ÇARŞI PROJESİ 
Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya- Konya yolu
genişletme çalışmaları sırasında yıkılan dükkânların yerine
modern bir çarşı ve cami kazandırıyor. Cami inşaatına
geçen yaz sonu başlanırken, çarşı ve meydan projesine de
kısa süre sonra başlanacak. Projede 500 kişilik cami, 40
tane yeni dükkânla birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor.

6 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK 
Çarşı ve kültür merkezinin yerinde incelemelerde bulunan
Başkan Yücel, inşaat alanında ihale sürecinin
tamamlanmasından sonra yer teslimi yapacaklarını belirtti.
Başkan Yücel, “Bölgemize kazandıracağımız çarşı ve kültür
merkezi ile cami inşaatımızı sezon öncesi bitirerek
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. ” dedi.

ÇAYARASI’NDA YÖRÜK 
KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ
Çayarası Yaylası’nda faaliyet gösteren çarşının kültürel bir
mazisi olduğunu ve bunu çok iyi bildiğini belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Birçok mahallemiz
buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. Yaklaşık 40 tane yeni
dükkân ile birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı
kültür merkezine dönüştüreceğiz. Çayarası yeni yapılan
dükkânlar, cami ve sosyal alanlarla adeta cazibe merkezi
olacak. Projeyi hayata geçirerek yörük kültürünü Toroslar’da
yaşatacağız.” dedi

ÇAYARASI YAYLASI’NA
YENİ ÇARŞI VE KÜLTÜR MERKEZİ 



Alanya Teleferik 6 ay gibi kısa zamanda yaklaşık 300
bin yolcuyu tarihi kale ve Bedesten bölgesine
ulaştırarak Alanya Kalesi’ni şaha kaldırdı. 

6 AYDA REKOR 
İlçenin en büyük projesini hayata geçiren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’ya 2017’de yılların hayali
olan Alanya Teleferik projesini kazandırdık. Tarihi Alanya
Kalesi ve civarı bu çalışmayla adeta şaha kalktı. Bu projeyle
300 bin misafiri Alanya’nın tarihi noktalarından biri olan
Bedesten bölgesine ulaştırdık.  Bedesten bölgesi hiç
almadığı turist sayısını 6 ayda aldı. Turizm adına ciddi bir
ivmeyi şehre kattık” dedi.

KISA ZAMANDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
37 yıldır Alanya’nın gündeminde olan ve Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in yoğun çabalarıyla şehre kazandırılan
Alanya Teleferik, kısa zamanda büyük ilgi gördü. Yolcu
taşımaya Ağustos’ta başlayan ve 11 Ekim’de de törenle
hizmete açılan Alanya’nın bu dev yatırımı, 
vatandaşlar ve turistlerden yoğun ilgi gördü. 

TARİHİ VE DOĞAL DEĞERLER KORUNUYOR
Alanya Teleferik’i faaliyete geçirerek Alanya Kalesi’nde tarihi
ve doğal değerlerini koruyacak alternatif bir ulaşım sistemi
kurduklarını açıklayan Başkan Yücel, “Bu doğrultuda Kale’ye
çıkışların çoğunun Alanya Teleferik ile gerçekleştirilmesini
istiyoruz. Böylelikle hem Alanya Kalesi’ni korumuş olacağız,
hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda
önemli bir mesafe kaydedeceğiz.” dedi.

BELEDİYENİN EN BÜYÜK PROJELERİ ARASINDA
Toplamda 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle
hizmet veren teleferik, saatte 1130 kişi taşıyor. İlçenin
bugüne kadar yapılan en büyük projelerinden biri olarak
Alanya tarihindeki yerini alan teleferik Dünyaca ünlü
Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerinden Alanya Kalesi’ne
tırmanıyor. Hem ulaşım hem de seyirlik amaçla hizmet veren
teleferik, ilçe merkezinde bulunan tüm tarihi dokuyu tek
seferde ziyaretçilerinin seyrine sunuyor.

Öğrenciye, 65 yaş üstü Türk vatandaşlarına, engellilere,
gazilere, şehit yakınlarına ve 20 kişilik gruplara yüzde 50
indirim uygulanıyor.  

ALANYA KALESİ VE ÇEVRESİ 
TELEFERİKLE ŞAHA KALKTI
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TARİHİ EVLERİN
RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
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Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, kentin kültürel mirası
olan geleneksel Alanya evlerinin
gelecek nesillere aktarılabilmesi
için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Alanya genelinde 
4 tarihi evin restorasyonu için proje
ve onarım çalışması başlatıldı. 

Geleneksel Alanya konutlarının korunması için çalışmalarını
sürdüren Alanya Belediyesi, 4 tarihi evin daha
restorasyonu için proje ve onarım çalışması başlattı.

Bu geleneksel konutlardan Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde
bulunan tarihi ev geçirdiği yangın sonrası harap durumda
olması nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından Antalya
Valiliği’nden sağlanan katkı payı ödeneği ile kamulaştırıldı.

GELENEKSEL ALANYA MUTFAĞI VE DENİZCİLİK
KÜLTÜRÜ RESTORE EDİLEN EVLERDE YAŞATILACAK
Tarihi konut, restorasyon çalışmalarının ardından Geleneksel
Alanya Mutfak Kültürünün hem uygulamalı hem de görsel
öğelerle anlatılacağı bir merkez olarak kullanılacak. Tescilli
yapının projelerinin Antalya Koruma Kurulu’ndan onaylandığını
aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, onarım
çalışmasına Ocak ayında başlandığını söyledi. 

Başkan Yücel şu bilgileri verdi,  “ Belediyemiz tarafından
onarımı yapılacak diğer bir tarihi ev de Alanya Kalesi’nin doğu
yamacında Kızılkule ile Tersane arasında, Belediyemiz
tarafından gerçekleştirilen Kızılkule Tophane Ekseni Denizcilik ve
Gemi Müzesi proje alanı içinde bulunmaktadır. Bu yapı da
denizcilik kültürünü destekleyen ögelerin ve ürünlerin
sergileneceği bir mekan olarak restore edilecek.  Şu an itibari ile
projeleri Koruma Kurulundan onaylanmış olan yapının onarımı
için ihale çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ayrıca Çarşı
Mahallesi ve Tophane Mahallesi’nde iki evin daha restorasyonu
için ihale süreci devam ediyor.” dedi.



HİZMET ve ALTYAPI  20

ASFALTTA
REKOR HİZMET

Dört yılda asfalt rekoru kıran Alanya
Belediyesi, kırsal mahallelerle birlikte
merkezde asfaltın hakkını verdi. Şehrin
trafik yükünü hafifletmek için köprü ve
yol çalışmalarına ağırlık veren Belediye,
kendi tesislerinde ürettiği asfalt
malzemeleri ile kaliteli yollara imza attı.
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“MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜK, TÜM
MALZEMEYİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ” 
2017’de hizmete soktuğu Maden Kalker Ocağı ve
Asfalt Plentiyle şehri modern yollarla donatmaya
devam eden Alanya Belediyesi, eskisinden 4 kat
daha fazla asfalt yapıyor. Çıplaklı Mahallesi’ne
kurulan yeni Maden Kalker Ocağı ve Oba
Mahallesi’ne kurulan Asfalt Plentiyle asfalt
maliyetlerini düşürerek daha çok yol kapladıklarını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat

Yücel, “Tüm yol, asfalt, dolgu, altyapı, üst yapı,
inşaat ve beton hizmetlerinde kullanacağımız kum,
çakıl gibi ham maddelerin tamamını Maden
Ocağımızda kendimiz üretiyoruz. Üstelik saatteki
üretimimiz 300-400 tonu buluyor. Belediyemizin
ihtiyaçlarını karşılayacak büyük bir tesis. Oba
Mahallesi’ne kurduğumuz Asfalt Plenti sayesinde
de yollarımızda kullandığımız asfalt üretimini 4 kat
arttırarak en kaliteli ve en hızlı asfaltı Alanya’ya
kazandırıyoruz.” dedi.
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Y iğitler Sokak Güler Cami önü, Şafak Sokak ve Can
Anaokulu çevresini sıcak asfaltla kaplayan Alanya
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara

çevreyoluna ve yeni 15 metrelik imar yoluna bağlantılı
sokaklarda devam ediyor.
Kuzey Alanya’da Dinek, Hacımehmetli, Yasırali, Benler
Deresi ile Tepe Mahalleleri arasında geniş bir alanda yol,
altyapı, istinat duvarı, menfez ve asfalt çalışması
yürüttüklerini belirten Başkan Yücel, “ Bölgenin coğrafi yapısı
nedeniyle yeni ulaşıma kazandırdığımız yolları güçlü istinat
duvarları ile destekliyoruz. Kuzey Alanya’nın sosyo-ekonomik
yönden kalkınmasını sağlayacak pek çok çalışmayı
gerçekleştirdik” dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR
Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Mamadı mevkii
istikametinde yapımı devam eden 15 metrelik imar yolu ile
çevre yolu bağlantılı caddelerde başlatılan sıcak asfalt
çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yoğun bir nüfus yapısına sahip bölgede oturan vatandaşlar,
Alanya Belediyesi'nin modern iş makineleriyle yürüttüğü
çalışmalarla kaliteli asfalta kavuştu. Vatandaşlar, “Bu
çalışmayla caddemizin değerine değer katan, ulaşımımızı ve
dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Alanya Belediye Başkanı
Sayın Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini
kullandılar.

KUZEY ALANYA’DA  
SICAK ASFALT 
Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe mahallelerini kapsayan
15 metrelik yeni imar yoluna bağlantılı ara yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı.



23ALANYA
BELEDiYESi

Alanya Belediyesi doğu ve batı kırsalında yol
düzenleme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Doğuda Hocalar, Batıda Burçaklar

Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan
ekipler, Yenice Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmasını
sürdürüyor.

KIRSAL MAHALLELERİN YÜZÜ 
BAŞKAN YÜCEL SAYESİNDE GÜLÜYOR
Doğu ve batı mahallelerinde yolların kalitesini artırmak,
güvenli ve rahat ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarını
aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri,
özellikle kırsal mahallelerin ulaşımını standart bir noktaya

taşımak için iki ayrı sathi kaplama ekibi ile çalışmalarını
sürdürüyor. Doğuda Hocalar, batıda Burçaklar Mahallesi’nde
asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, Yenice
Mahallesi’ndeki çalışmalara da devam ediyor. 

“ DÖRT DÖRTLÜK HİZMET ALIYORUZ” 
Yol düzenleme ve asfalt çalışmaları ile kırsal mahallelerin
yüzünü güldüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e teşekkür eden vatandaşlar, “ Yollarımız kalıcı olarak
yapılıyor. Derelere büzler ve köprüler yapılıyor. Bu sayede
kışın yağmurla bozulmasının önüne geçiliyor. Gerçekten dört
dörtlük hizmete alıyoruz. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür
ediyoruz” dediler.

HOCALAR VE BURÇAKLAR’DAN SONRA  
YENİCE DE ASFALTLA BULUŞTU
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İ lk çalışmayı alt ve üstyapısını tamamen yenilenen
Konaklı Sanayi Sitesi’nde yapan Alanya Belediyesi,
ardından Cumhuriyet Mahallesi Azaklar Sanayi

Sitesi’nin yollarını sıcak asfaltla kaplayarak sanayi
esnafının işini kolaylaştırdı.

KONAKLI SANAYİSİNİN YOL 
VE ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla
Konaklı Sanayi Sitesini sil baştan yenileyen Fen İşleri
ekipleri, sanayi sitesinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Önce
yağmur suyu drenajları ile altyapısı tamamlanan sanayi
sitesinde, kuzey, batı ve güney kısımlar genişletilerek
istinat duvarları yapıldı.

ALANYA BELEDİYESİ SANAYİYE EL ATTI
Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri Konaklı Sanayi
Sitesi’nin ardından uzun süredir bozulan yolları tamir
bekleyen Cumhuriyet Mahallesi Azaklar Sanayi Sitesi’ne de
el attı. Ekipler, D-400 yolu yanında bulunan sanayi
sitesinde sıcak asfalt çalışması yaparak hasar gören yolları
tamir etti. Yollarda yapılan düzenlemenin ardından esnaf
ve sürücüler uzun süredir bekledikleri hizmet kavuştu.

SANAYİ SİTELERİ   
SICAK ASFALTLA KAPLANDI 
Sıcak asfalt çalışmalarını merkezde yoğunlaştıran Alanya Belediyesi
Konaklı ve Alanya Merkez Sanayi Sitesinin yollarını sıcak asfaltla kapladı. 
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SANAYİ SİTELERİ   
SICAK ASFALTLA KAPLANDI 

A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in
talimatıyla başlayan çalışmada, yürüme engelli olan
ve evlerine giriş çıkışlarda sorun yaşayan 5

vatandaşın daha önündeki engel kaldırıldı. Yapılan
çalışmayla Rahmi Tıkmak, kardeşi Nazmi Tıkmak, Hasan
Zeybek, Ayşe Tile ve Ayşe Akpınar'ın evlerinin yolları açılarak
beton mikseriyle yollar betonlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden
engelli vatandaşlardan Rahmi Tıkmak "Ben 80 yaşındayım,
yürüyemiyorum. Kardeşim Nazmi de yürüme engelli.
Hastaneye gitmek için yola inmek bizim için büyük çileydi,
ızdıraptı. Oğlum bizi yola kadar omuzlarında taşıyordu.
Şimdi belediye başkanımız sayesinde yolumuz evimizin avlu

kapısına kadar yapıldı ve betonlandı. Allah başkanımızdan
razı olsun" dedi. 

Yol çilesi biten diğer vatandaşlar Hasan Zeybek, Ayşe Tile ve
Ayşe Akpınar da mutluluklarını dile getirerek Başkan Yücel’e
teşekkür ettiler.

Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Mehmet Kanmaz,
engellilere yönelik belediyenin çalışmaları hakkında bilgi
vererek, “ Daha önce engelli vatandaşlarımızın evine ulaşan
yol yoktu. Yapılan yol ve betonlama çalışması ile buradaki
engelli vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi. Belediyemiz
gerekli çalışmayı sürekli yapıyor. Başkanımızdan ve
belediyemizden Allah razı olsun” dedi. 

Alanya Belediyesi, Mahmutseydi Mahallesi ile Karanlık Dere Mevkii'nde
yaşayan toplam 5 engelli vatandaşa daha özel yol çalışması yaptı.

ALANYA BELEDİYESİ    
ENGELLERİ AŞMAYA

DEVAM EDİYOR



YÜCEL, BİR İLKİ DAHA ALANYA’YA KAZANDIRDI

Metro Kavşağı ile Alanya Alaattin Keykubat Eğitim ve
Araştırma Hastanesi (ALKÜ) arasındaki yeni
ulaşıma açılan caddeye gürültüyü yarı yarıya

azaltan sessiz sıcak asfalt döküldü. Çalışmaları denetleyen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni yapılan
asfaltın gürültü kirliliğini önemli ölçüde azaltacağını
vurguladı. 

AKDENİZ  BÖLGESİNDE İLK DEFA 
ALANYA’DA UYGULANIYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz
bölgesinde bir ilk olan “sessiz sıcak asfalt” dönemini
başlattı. İlk olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde
başlatılan sessiz asfalt öncelikle okul ve hastane
çevresindeki caddelere dökülecek. 

SESSİZ SICAK ASFALT, ARAÇ TRAFİĞİNDE 
SÜRTÜNMEDEN DOLAYI OLUŞAN 
GÜRÜLTÜYÜ YARIYA İNDİRİYOR
Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yücel, “Asfalta
eklenen katkı malzemesi sayesinde araç trafiğindeki
sürtünmeden dolayı oluşan sesi azaltmayı hedefliyoruz. İlk
olarak sessiz asfalt çalışmamızı hastane çevresinde

başlattık. Gürültü kirliliği çağımızın en önemli sorunlarından
birisi. Biz gürültü kirliliği ile mücadelemizi sürdürürken,
caddelerimizde de bunu en aza indirmeyi hedefliyoruz.
Sessiz sıcak asfalt çalışmaları hastane ve okul gibi gürültü
kirliliğinden en fazla rahatsız olan kurumların çevresindeki
yollarda devam edecek. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.

ÖNCELİK HASTANE VE OKUL 
ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA
Yüzde 02 oranında modifiye edilmiş selülozik elyaf eklenen
sıcak asfalt araç trafiğinde oluşan gürültüyü yarı yarıya
azaltıyor. Bu özelliği ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in talimatı ile öncelikle hastane ve okul çevresindeki
caddelere dökülüyor.
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ALANYA’DA SESSİZ
SICAK ASFALT DÖNEMİ 



A lanya Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından
doğu mahallelerinden Beyreli

Mahallesi Topbaşlar Mevkii, batıda ise
Soğukpınar Mahallesi Koğuşlar ve
Küpçüler Mevkiinde kış mevsimiyle
birlikte başlatılan sathi kaplama
çalışmaları tamamlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, kırsal mahallelerin yanısıra yeni
sürdürdüklerini söyledi.  Başkan Yücel,
“Doğu ve batıda aynı anda
başlattığımız sathi kaplama ile
vatandaşlarımıza yakışan yolları
hizmete sunduk. Doğuda Beyreli
Mahallesi’nden sonra, batıda
Soğukpınar Mahallesi’nde asfalt
çalışması yaptık. Burada dağ taş
demeden toplam 3.5 kilometre yol
çalışması yaptık. Kırsal mahallerimizde
vatandaşlarımızın talepleri ve kendi
tespitlerimiz doğrultusunda
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

KIRSAL MAHALLELERDE   
ASFALT ATAĞI HIZ KESMİYOR 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile doğu ve
batı kırsalında sürdürülen sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. 

27ALANYA
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OBA ÇAYI ÜZERİNE 
YAPTIĞIMIZ YENİ KÖPRÜYLE    
KUZEY VE GÜNEYİ BİRLEŞTİRİYORUZ

KÖPRÜ
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A lanya Belediyesi, Oba ve Cikcilli mahallelerinde
ulaşımı rahatlatacak hizmetler yapmaya devam
ediyor. İmar yollarını birer birer hizmete açan Alanya

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Oba Çayı
üzerinde inşası devam eden yeni köprüyü tamamladı. Cikcilli
Mahallesi ile Oba Mahallesi’ne Metro Market’in kuzeyinden
kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan köprü betonarme olarak
yapıldı. 20 metre genişlik ve 25 metre uzunluğunda iki gözlü
olarak projelendirilen köprü, hastane bölgesindeki trafiği
rahatlatacak. Köprü, dolgu ve düzenleme çalışmalarının
ardından kısa süre sonra hizmete açılacak.

YENİ KÖPRÜ 50 METRELİ ÇEVRE YOLU NEDENİYLE
KAPANAN BAĞLANTI YOLLARINI TEKRAR AÇIYOR
50 metreli çevre yolundan dolayı Cumhuriyet Mahallesi’nin
Oba, Cikcilli ve Çıplaklı Mahallesi ile bağlantısının ortadan
kalktığını hatırlatan Başkan Yücel, Oba Çayı üzerine inşa
edilen yeni köprüyle bağlantının tekrar sağlanacağını ve
bölge trafiğini ciddi şekilde rahatlatacağını vurguladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “İmar yollarını

teker teker hizmete sunmaya devam ediyoruz. Son olarak
Oba Çayı üzerinde inşa ettiğimiz yeni köprü Cikcilli, Çıplaklı
ve Oba mahalleleri ile yeni hastane kavşağının yükünü
alarak trafiğe ciddi bir rahatlama getirecek. Bu bölgenin
hızla gelişmesi ve yerleşim yerlerinin genişlemesi bizlerin
özellikle trafik açısından yeni çözümler üretmesine etken
oldu. İmar yollarının yanı sıra Oba Çayı üzerinde inşa
ettiğimiz köprümüzde bağlantıyı sağladık. Ulaşım ağının
kalitesini arttırmak için köprümüzü kısa süre sonra
vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi. 

Alanya Belediyesi tarafından Cikcilli ve Oba Mahallesi’nde trafiği rahatlatmak
ve alternatif ulaşım güzergâhları oluşturmak için Oba Çayı üzerine inşa edilen
yeni köprüde sona gelindi. Bölgenin trafik yüküne çözüm getirecek köprüde
bağlantının tamamlandığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Yeni köprüyle kuzey ve güneyi birleştiriyoruz” dedi.
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Büyükhasbahçe Mahallesi’ne yeni
bir park yaptıklarını ve
çalışmaların kısa süre sonra

tamamlanacağını belirten Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Parkımız, basketbol sahası, spor
aletleri, çocuk oyun gruplarıyla
çocuklarımıza ve vatandaşlarıma
hizmet verecek ve onların sosyal alan
ihtiyacını karşılayacak” dedi.
Kentin tüm mahallelerinde park ve
çocuk oyun alanlarının sayısı hızla
arttıran Alanya Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü Büyükhasbahçe
Mahallesi Yiğit Sokak 2641 Ada’da
bulunan 1588 m2’lik yeşil alana
projelendirdiği parkı tamamladı.
Bitkilendirmesi yapılan park, ilerleyen
günlerde çocuk oyun grupları, dış
mekân spor aletleri, basketbol sahası,
tırmanma grubu ve oturma alanlarının
montajının ardından mahalle halkının
ve çocukların kullanımına açılacak.

BÜYÜKHASBAHÇE’DE   
ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLECEK
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Alanya Belediye
Başkanı Adem
Murat Yücel,

Kargıcak Mahallesi’nde
3155 m2’lik alanda park ve
sosyal donatı alanları
oluşturacaklarını söyledi.
Kargıcak Mahallesi
Hakimler Sokak’ta yeni bir
parkın inşaatına başlandı.

PARKTA YAŞAM BOYU
SPOR ALANLARI VE
GEMİ FİGÜRLÜ OYUN
GRUPLARI YER ALIYOR
İnşaatına başlanılan parkta,
0-6 yaş oyun grupları, gemi
figürlü oyun grubu,
tırmanma oyun grubu,
pergolalar, oturma alanları,
salıncak, tahterevalli, zıp
zıp, masa tenisi, yaşam
boyu spor alanları ve 3
potalı yuvarlak basketbol
sahaları yer alıyor.

ALANYA BELEDİYESİ 
KARGICAK MAHALLESİ’NE
YENİ PARK KAZANDIRIYOR
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MAHMUTLAR MAHALLESİ’NE
3 YENİ PARK DAHA

Alanya Belediyesi, Atatürk
ve Barbaros Caddeleri

arasında yer alan 9.012
m2 alanda yapımı

tamamlanma aşamasına
gelen 3 yeni parkı

vatandaşların hizmetine
sunacak. Belediye Başkanı

Adem Murat Yücel, Park
Bahçeler Müdürlüğü

ekipleriyle birlikte
parklardaki çalışmaları

yerinde inceleyerek,
eksikliklerle ilgili görevlilere

talimat verdi.

A lanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeşil alanların
çoğaltılması ve vatandaşların sosyal yaşamlarını konforlu dinlenme
alanlarında geçirmeleri için yapılan çalışmalarına devam ediyor. Belediye

ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi Atatürk ve Barbaros Caddeleri arasındaki
209, 211, ve 212 sokaklarda bulunan yeşil alan içerisinde yapımı bitme aşamasına
gelen 3 yeni parkın hizmete sunulması için son rötuşları yapılıyor.

ŞAİRLER PARKI’NA SESLİ BANKLAR VE SOKAK 
KÜTÜPHANESİ KURULACAK   
Şairler Parkı olarak adlandırılan ve Türk edebiyatının ünlü şairlerinin hayatları ve
şiirlerinin olduğu panoların yer alacağı 251 metrelik yürüyüş yolunda Alanya’nın ilk
sesli bankları kullanılacak. Bunun yanında 3130 m2’lik yeşil alan içerisinde sokak
kütüphanesi de yer alacak. Sert zemin çalışmaları ve bitkilendirme işlemleri
tamamlanan parkta şairlerle ilgili panolar ve diğer materyaller önümüzdeki
günlerde yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

VATANDAŞLARIMIZ ŞİİRLERLE DİNLENEBİLECEK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sesli bankların Mahmutlar Mahallesi’ne
renk katacağını vurgulayarak yapımı devam eden parklar için şunları söyledi;
“Mahmutlar Mahallemizde yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Atatürk
ve Barbaros Caddeleri arasında yer alan bölgeye 3 yeni park yapıyoruz. Sert zemin
çalışmaları ve bitkilendirme işlemleri tamamlandı. Şairler Parkı’na sesli banklar ve
sokak kütüphanesi kuracağız. Vatandaşlarımız bu güzel parkımızda dinlenirken, sesli
banklardan Türk Edebiyatımızın usta şairlerinin şiirlerini dinleyebilecekler.” dedi.

PARKLARDA KAFETERYA, AHŞAP 
OYUN GRUPLARI VE SPOR ALETLERİ OLACAK
Şairler Parkı’nın yanı sıra 191 ada batısındaki 2102 m2’lik yeşil alana ahşap
görünümlü oyun grupları, dış mekân spor aletleri, masa tenisleri, oturma alanları olan
bir park daha yapılacak. 191 adanın hemen önünde yer alan 192 ada batısındaki
3780 m2’lik yeşil alanda ise içerisinde kafeterya, çocuk oyun grupları ve dinlenme
alanları olan parkın yapımı tamamlandı. 
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MAHMUTLAR MAHALLESİ’NE
3 YENİ PARK DAHA

A lanya Belediyesi, kentin tamamındaki trafoları kent
dokusuna uygun boyayarak kötü görüntünün önüne geçti.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamları

merkez, mahalle ve parklardaki tüm trafoları yağlı boya tablosu
gibi boyayarak renklendirdi.

KENT DOKUSUNA UYGUN BOYANIYOR
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamları daha güzel ve renkli bir
Alanya için kent merkezi, mahalleler, meydan ve sokaklarda
çalışmalarını sürdürüyor.
Avsallar Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgede
bulunan en büyük trafo terfi merkezi ve diğer trafo binaları
boyandı. Trafo binaları üzerine sanatsal çalışmalar yapan Belediye
ressamları, binaları beton görüntülerinden kurtararak çevreye
uyumlu hale getirdi. Yapılan sanatsal çalışmalar bölgenin coğrafi,
fiziki ve ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.
Ayrıca parklak ve Akdeniz’i de yansıtacak bölgeye yakışan renkler
kullanılıyor.

ÇEVREDEKİ DİĞER YAPILARLA DA 
UYUMUNA  ÖZEN GÖSTERİLİYOR
Yine aynı proje kapsamında bölgede devam eden sanatsal

çalışmalarla mahalledeki diğer trafo binaları, wc binası, elektrik
panoları, üst geçit ayakları da boyanarak renk uyumuyla birlikte
kompozisyon tamamlanacak.

BELEDİYE
RESSAMLARI    

TRAFOLARI
TABLOYA

DÖNÜŞTÜRDÜ
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN    
ALKÜ’YE KEDİ EVİ

Alanya Belediyesi’nin sokak hayvanlarının
yaşamlarını desteklemek için yürüttüğü
kedi evleri projesi ALKÜ İşletme Fakültesi
öğrencilerine örnek oldu. Alanya Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine
destek amacıyla üniversite bahçesine kedi
evleri ve beslenme üniteleri kuruldu.
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Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü
projelerle takdir toplamaya devam ediyor. Bu konuda
geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olan

Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin
arttırılmasına yönelik çalışmalara öncülük ediyor. 

KEDİ EVLERİ ALKÜ ÖĞRENCİLERİNE ÖRNEK OLDU
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme
Fakültesi’nden bir grup öğrencinin sokak hayvanlarının
yaşamlarına destek amacıyla başlattıkları sosyal sorumluluk
projesine katkı sağlayarak, üniversite bahçesine kedi evleri ve
beslenme üniteleri kurdu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Öğrencilerin
geliştirdiği projeye destek olarak park ve bahçelerimize
uyguladığımız kedi evlerimizi fakültemizde de hayata geçirdik.
Öğrenciler de kendi imkânlarıyla kurdukları mama kumbaraları ile
kedilerin düzenli olarak beslenmesini sağlayacak. Öğrencilerimizi
bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.
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HALKIMIZIN REFAH 
DÜZEYİNİ ARTTIRAN    
MİLYONLUK YATIRIMLARI
HAYATA GEÇİRİYORUZ

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, merkez ve
doğu mahallelerinde yapılan
ve devam eden yatırımları
basın turu ile tanıttı. Başkan
Yücel, Alanya Belediyesi’nin
gittikçe üreten, ürettikçe
büyüyen, büyüdükçe güçlenen
yapısıyla her geçen gün halkın
refah düzeyini yükselten
milyonluk yatırımlara imza
attığını söyledi.



A lanya Belediyesi’nin merkez ve doğu mahallelerinde
projelendirilen yatırımlarının anlatıldığı basın gezisinin
ilk durağında Başkan Yücel, basına yeni Belediye

Hizmet Binası inşaatının seyriyle ilgili bilgi verdi. Yücel, yeni
hizmet binasının çevresindeki yolların birbirleri ile bağlantısı
yapılarak, yaşam alanlarının kesiştiği bir merkez durumuna
getirileceğini ifade etti. 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni Belediye
binası inşaatının ardından, Oba Mahallesi’nde yapımı devam
eden Cenaze Hizmetleri Binası, Asfalt Plenti, Yeni Oba Çayı
Köprüsü, Kestel Prestij Caddesi, Kestel’e yapılan Çok
Programlı Anadolu Lisesi inşaatı, Mahmutlar’da Kırlangıç
Parkları ve Şairler Parkı, restorasyon çalışmalarının sürdüğü
Sedre Av Köşkü, Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
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ile Demirtaş Hayvan Barınağını basın mensuplarına tanıttı.  

DOĞU MAHALLELERİMİZİN 
KADERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ
Gezin son durağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde yatırımlar hakkında bilgi veren
Başkan Yücel, “345 Milyon TL ile Antalya’nın en büyük yatırım
bütçesine sahip belediyesi olarak, basın mensuplarımızın
aracılığı ile bütçeyi nerelere harcadığımızı halkımıza duyurmak
istedik. Alanya Belediyesi gittikçe üreten, ürettikçe büyüyen,
büyüdükçe de gelişen bir yapısıyla halkımızın refah
seviyesine, huzuruna mutluluğuna katkı sağlamak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok mahallemize hizmet
verecek Düğün Salonu ve Kültür Merkezimiz ile Cenaze

Hizmetleri Binamız Alanya Belediyesi’nin farkındalık yaratan
projelerine en büyük örnek olarak gösterilebilir. Demirtaş ve
çevresindeki tüm mahallelere hizmet verecek Demirtaş Kültür
Merkezi’ni bölgemize kazandırdık. Kültür merkezimizde sergi
salonu, kapalı otopark, teknik oda, zeminde 1000 kişilik,
asma katta ise 80 kişilik çok amaçlı salonlar, gelin damat
hazırlık odaları, WC’ler, mutfak, kütüphane yer almaktadır.
Yine asmakatta atölye, fuaye, mescit ve depolar
bulunmaktadır. Kültür merkezimiz baştan sona engelli
vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde inşaa edilmiştir.
Bunun yanında Kestel ve Mahmutlar Mahallemizin lise
sorununu çözecek son derece modern Çok Programlı
Anadolu Lisesi gelecek eğitim öğretim dönemine
yetiştirilecek. 2018 yılında da yeni projeleri ve yeni hizmetleri
halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Başkan Yücel, bu yıl 100 kız öğrenciye ev sahipliği yapan Oba Kız
Öğrenci Yurdu’nda ailelerle buluştu. Ailelerin öneri ve isteklerini
dinleyen Başkan Yücel, “Tek temennimiz okumayan kız çocuğumuzun

kalmaması. Etüt saatlerimiz, servis hizmetimiz, yemekhane, konforlu
yatakhaneler, bilgisayar odası, spor salonu gibi birçok konuda 5 yıldızlı otel
konforunda onlara hizmet veren yurdumuzda gördüğünüz gibi onların bütün
isteklerini karşılayabilecek her türlü imkan bulunuyor.” dedi. 

YÜCEL: “AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN EN İYİ EĞİTİMİ ALMASI”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahalleleri ziyareti
esnasında bu yurdu yapmaya karar verdiğini vurgularken şu ifadeleri
kullandı; “Görevimiz gereği sadece merkez mahalleleri değil kırsal
mahalleleri de ziyaret ediyoruz. Alanya merkeze çok uzak mesafelerde
mahallelerimiz mevcut. Oradaki kız çocuklarımızın bu ihtiyacını tespitimizin
akabinde bu yurdu inşa etme kararı aldık. Bugün öğrencilerimizin ve sizlerin
yüzlerindeki tebessüm ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Bizim
bu yurdu yapmaktaki tek amacımız, kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın
herkes gibi kaliteli eğitim almasına yardımcı olmak.”

VELİLER YURDA HAYRAN KALDI
Hem Başkan Yücel ile istişare eden hem de Alanya Belediyesi Kız Öğrenci
Yurdu’nu inceleme fırsatı bulan aileler, çocuklarının her akşam yediği
yemeklerin tadına bakarken, yurdun hizmetlerinden ve konforundan
duydukları memnuniyeti Başkan Yücel’e ilettiler. 
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat, 5.5 Milyon liraya mal olan ve kırsal
mahallelerdeki kız çocuklarının daha rahat koşullarda okuması için onların hizmetine
sunduğu Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda velilerle bir araya geldi.

BAŞKAN YÜCEL   
YURT ÖĞRENCİLERİNİN 
AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Daha önce merkez ve kırsal bölgelerdeki mahalle
muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yücel,
esnafları da ziyaret ederek yeni sezon öncesi talep

ve önerilerini dinledi. Oba Mahallesi  Fabrika Caddesi ve
Maki Sokak, Oba Birlik Taksi Durağı, Payallar ve Konaklı
Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, gerçekleştirdiği istişare toplantısında
2017 turizm sezonunu değerlendirerek yeni sezonun iyi
geçeceğini vurguladı.

YÜCEL: “ESNAFLARIMIZIN YANINDAYIZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrimiz
gerek kültürel gerekse doğal yapısıyla dünyanın sayılı
turizm bölgelerinden biri. Geçmiş yıllarda şehir olarak
yaşadığımız sıkıntılara nazaran bu sezonun iyi geçeceği
kanaatindeyim. Bu sebeple bizler gibi siz esnafların da
yapılanmasını iyi yapması gerekiyor. Alanya Belediyesi

olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da
her zaman sizlerin yanındayız.”

ESNAF HİZMETLERDEN MEMNUN
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba
Mahallesi’nde Fabrika Caddesi ile Maki Sokak esnafları ile
bir araya geldi.  Bölgenin trafik sorunları ve aydınlatılması
konusunda Başkan Yücel’den yardım isteyen esnaflar,
caddenin çok hareketli olduğunu belirterek, trafik ve yol
konusunda bazı önlemlerin alınmasını istedi. Belediyenin
bölgede yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirten
esnaflar, kendileri ile yakından ilgilenen ve tek tek
sorunlarını dinleyen Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL TAKSİCİLERLE DE GÖRÜŞTÜ
Oba Birlik Taksi Durağı’nın şoförleri ile kahvaltıda buluşan
Belediye Başkanı Yücel, her fırsatta  toplumun her
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BAŞKAN YÜCEL  
DOĞU VE BATI 
MAHALLELERİMİZDEKİ
ESNAFLARIN
NABZINI TUTTU
Esnaf buluşmalarına ağırlık veren Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, sık sık yaptığı toplantılarda esnaflarla 2017 yılının hizmet
ve yatırımlarını değerlendirerek, 2018’den beklentilerini sordu.  



kesimiyle bir araya gelerek istişare toplantıları yaptıklarını
söyledi.  Oba Birlik Taksi Durağı Başkanı Şevket Oğuz ve
durakta bulunan şoförlerin katıldığı toplantıda Başkan
Yücel, esnafların taleplerini dinledi.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e yaptığı hizmetlerden
dolayı teşekkür eden Oba Birlik Taksi Durağı Başkanı
Şevket Oğuz, ‘’Belediye Başkanımız seçildiği günden bu
yana hem vatandaşlarla hem bizlerle sürekli iç içe. Daha
öncede başkanımızla bir araya gelmiştik. Bize tekrar
zaman ayırdığı için kendilerine arkadaşlarım adına
teşekkür ederim. Oba, yapılan hizmet ve yatırımlarla her
geçen gün daha da büyüyor ve güzelleşiyor. Bizlerde bu
hizmetler için şoför esnafı olarak başkanımıza teşekkür
etmek istedik.’’ dedi.

HİZMET VE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Batıda Payallar ve Konaklı Sanayi Sitesi esnaflarıyla

buluşan Başkan Yücel,  Payallar Mahallesi, Konaklı
Mahallesi ve sanayi sitelerine olan yatırımların ve
çalışmaların devam edeceğini belirtti. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Payallar ve Konaklı sanayi
sitelerinde alt yapı çalışmalarımızı tamamlayarak yolları
sıcak asfaltla kapladık.  Hizmetlerimizi yaparken kalıcı
olmasına dikkat ediyoruz. Bunun için de önce sanayi
sitelerinin alt yapısını tamamladık” diye konuştu. 

Toplantıda Payallar sanayi esnafının otopark talebini de
değerlendiren Başkan Yücel, ‘’Yaklaşık 250 esnafımız faal
olarak burada iş yapmakta. Otopark için gerekli çalışmaları
başlatarak en kısa sürede esnafımızın hizmetine
sunacağız’’ dedi.  Fırsat buldukça esnafların sorunlarını ve
önerilerini yerinde dinlemeye çalıştıklarını kaydeden
Başkan Yücel, “Şehrimizin aynası esnaflarımız için belediye
olarak elimizden geleni yapacağız.” İfadelerini kullandı.
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Bu yüzden muhtarlarla düzenli olarak toplandıklarını
kaydeden Belediye Başkanı Yücel, böylece de
mahallelere yapılacak hizmet ve yatırımları daha iyi

planladıklarını kaydetti.

EN ÜCRA BÖLGEMİZDEN EN KALABALIK
MAHALLEMİZE RAHATLIKLA ULAŞABİLİYORUZ
Alanya merkez ve kırsaldaki toplam 102 mahalle muhtarıyla
ilçenin gelişimiyle ilgili düzenli istişare toplantıları
yaptıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Seçildiğimizden beri muhtarlarımızla birlik ve beraberlik
içinde hareket ettik. Her toplantıda birim amirlerimizle
birlikte muhtarlarımızı tek tek dinleyerek isteklerini not
alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana her mahalleye
ulaşan geniş bir hizmet ağı oluşturduk. Bu ağımızla en ücra
bölgemizden en kalabalık mahallemize rahatlıkla
ulaşabiliyor ve gerekli hizmeti yerine getirebiliyoruz.  Alanya
merkez, batıda Konaklı, doğuda Demirtaş ve Dim
mahallelerinde yıl içinde düzenli toplantılar yaparak tüm
mahalle muhtarlarımızı bir araya getirdik. Her mahallemiz

ve muhtarı da bizim için değerli ve önemli.’’ dedi.

BATI BÖLGESİ MUHTARLARIYLA TOPLANTI
Batı bölgesinde bulunan 27 mahalle muhtarıyla bir araya
gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
muhtarlara batı mahallerinde planlanan çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Konaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda
büyük projelerle yollarına devam ettiklerini vurgulayan
Başkan Yücel, “Merkezde yapılan ve devam eden dev
yatırımlarımızın yanı sıra kırsal mahallelerimizin
kalkınmasında önemli rol oynayan, yol, altyapı, sosyal ve
kültürel projelere de büyük önem veriyoruz. Bu amaçla doğu
ve batı mahallelerinde düğün salonu, okul, park, spor alanı,
gençlerimiz için gençlik merkezleri gibi yatırımlar
önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ VE DİM BÖLGESİ MAHALLE
MUHTARLARIYLA TOPLANTI
Demirtaş Mahallesi’nde doğu bölgesi ve Dim Bölgesi

Merkez, doğu, batı ve kırsal mahalle muhtarlarıyla sık sık toplantı yapan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini vurguladı.

MAHALLE MUHTARLARI İLE    
İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRÜYOR



muhtarlarıyla toplantı yapan Belediye Başkanı Yücel, 2017’de
doğu bölgesine yapılan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.
Muhtarların tamamının katıldığı toplantıda Başkan Yücel’e
hizmetleri için teşekkür eden mahalle muhtarları, yeni dönem
için beklentilerini ve taleplerini ilettiler. 

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PARK VE SOSYAL 
ALANLAR YAPILDI, TEŞEKKÜR EDERİZ” 
Dim bölgesi ve Demirtaş bölgesinde yapılan hizmetler için
teşekkür eden mahalle muhtarları, ‘’Başkanımız ve ekibi
özellikle yol ve benzeri sorunlarımızı anında çözüme
kavuşturdu. Çocuklarımız için park, sosyal alanlar oluşturuldu.
Engelli insanlarımız için ayrı özen gösterildi. Belirli aralıklarla da
bir araya gelerek sorunlarımızı aktarıyoruz. Her zaman bize
vakit ayırarak sorunlarımıza çözüm üreten Başkanımıza
teşekkür ediyoruz.’’ dediler.
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Muhtarlarla sık sık biraraya gelerek
mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili istişare
toplantıları düzenlemeye devam eden

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e,
Muhtarlar Derneği teşekkür plaketi takdim etti.
Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan
Yüksel merkez, doğu, batı ve kırsal mahallere
yapılan hizmetlerden dolayı Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’i başarılarıdan
dolayı tebrik etti. 

MUHTARLARDAN
HİZMET PLAKETİ
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Oda başkanları tarafından geleneksel hale getirilen
kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, toplantının ardından Alanyaspor Kulüp

Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve oda başkanları ile birlikte
Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nı gezdi. Yapımı
tamamlanan yaşam alanıyla ilgili oda başkanlarına bilgi
veren Başkan Yücel, Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nın
kentin cazibe merkezi olacağını ve aynı anda 5 bin kişiyi
ağırlayabileceğini söyledi.
Tesisin konumu itibariyle Alanya’nın en güzel yeri olduğunu
belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Ayrıca alanda

400 kişilik amfi tiyatro bulunuyor. Manzarası, konumu, seyir
ve dinlenme alanları ile tüm vatandaşlarımızın rahat edeceği,
huzur bulacağı bir alan. En kısa sürede açılışını da
yapacağız.” dedi.  
Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nı çok beğendiklerini
belirten oda başkanları, böyle güzel bir yaşam alanı
kazandırdığı için Belediye Başkanı Yücel’e teşekkür ettiler.
Her fırsatta esnaf ve esnaf odaları başkanlarıyla bir araya
geldiklerini hatırlatan Başkan Yücel, her zaman esnafın
yanında olduklarını, onların öneri ve sorunlarını yakından
takip ettiklerini söyledi.

BAŞKAN YÜCEL  
ODA BAŞKANLARIYLA
BULUŞTU
Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp tarafından düzenlenen kahvaltıda
oda başkanlarıyla bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
daha sonra Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam alanında incelemelerde bulundu.
İstişare toplantısına Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da katıldı.
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Turizm sektörünün otel, acente, havayolu, kongre
merkezi, vb. tüm dallarının profesyonellerini çatısı
altında toplayan Skal International Klübü, Alanya

Belediyesi’nin Alanya’nın yöresel lezzetlerini ve mutfak
kültürünü tanıttığı Mutfak Mirası Alanya projesine Skalite
Özel Bölge Ödülü’nü layık gördü. 
20.si düzenlenen 2017 Skalite Ödülleri 'Her Şey'e Rağmen'
konseptiyle 27 Kasım Pazartesi günü Wyndham Grand
İstanbul Levent Hotel'de yapılan törenle sahiplerini buldu.
Turizm Profesyonelleri Klübü (SKAL) Alanya Başkanı Mehmet
Nedanlı 'Skalite Özel Bölge Ödülü'nü makamında Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teslim etti.

ALANYA’NIN LEZZETLERİNİ  TANITTIK
SKAL Klübü Başkanı Nedanlı, "Alanya'da Türkiye
Federasyonları toplantımız olmuştu. Bu toplantıda Mutfak
Mirası projesi bize tanıtıldı. Biz de çok etkilendik. Alanya’nın
tanıtılması için çok faydalı olduğunu düşündük. Mutfak

Mirası Projesi zaten 2 yıldır takibimizdeydi. O gün yapılan
sunum herkesin çok çok hoşuna gitti. Dolayısıyla bölge özel
ödülleri konusunda bizden fikir istediklerinde biz, Alanya
Belediyesi'yle görüşerek Mutfak Mirası ile ilgili bir özel ödül
vermek istiyoruz" dedik. Böylece Alanya Belediyesi'ni aday
gösterdik ve kabul ettiler. Bu çalışmalar sürdüğü sürece ben
daha nice ödüller nasip olacağını düşünüyorum. Alanya'nın
adını o mecrada da yansıttık. " dedi.

YÜCEL,“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Alanya Belediyesi Alanya
Mutfak Mirası çalışmalarımızla gerek ulusal gerekse
uluslararası işlere imza atıyoruz. 2 yıldır da uluslararası
projelerde çalışıyoruz. SKAL İnternational 2017 özel ödülünü
de Alanya Belediyesi'ne ödülü layık görülmüş. Ben buna
vesile olan Nedanlı'ya, çok teşekkür ediyorum. Biz
çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz”.

MUTFAK MİRASI PROJESİ’NE
ÖZEL ÖDÜL

Alanya Belediyesi’nin 2 yıldır başarıyla yürüttüğü Mutfak Mirası Alanya (Culinary Heritage
Alanya) projesi, SKAL İnternational Klübü tarafından ‘Skalite Özel Bölge Ödülü’ne layık görüldü.

Belediye Başkanı Yücel, ödülü Skal Alanya Klübü Başkanı Mehmet Nedanlı’dan aldı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tırılar Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısına
katıldı. Başkan Yücel, “Tüm bölgelerimiz için 4 yıl önce verdiğimiz taahhütlerin yüzde doksanına
el atarak, hiç taahhüdümüz olmayan sayısız hizmet ve projeleri de hayata geçirdik.” dedi.

TIRILAR MAHALLESİ’NDE    
YÜCEL’E SEVGİ SELİ

KURUMSAL FAALİYET ve ETKİNLİKLER46

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tırılar
Mahallesi’nde düzenlenen yemekli halk toplantısına
katıldı. Tüm mahallelinin katıldığı toplantıda muhtar

Orhan Güler ve vatandaşlar Başkan Yücel’e mahallelerinde
yapılan yatırım ve hizmetler için teşekkür etti.

“OKULUMUZDAN CAMİMİZİN 
ÇATISINA KADAR YAPILDI”
Muhtar Orhan Güler, “Mahallemizden yaylalarımıza kadar
yol, menfez ve asfaltımız yapıldı. Eskiden kış aylarında
yaylalarımıza gidemezdik.  Ama şimdi ne zaman istersek
gidiyoruz. Çünkü yollarımız yapılarak asfaltlandı. 10
kilometre asfalt yapıldı. Camimizin çatısından mahalle
meydanı ve çardağa kadar yapıldı. Kendilerini halk
toplantımıza davet ettik. Bu vesile ile teşekkür etme fırsatı
bulduk. Bütün hizmetleri için bir kez daha teşekkür
ediyorum.” dedi.

“DOĞU BÖLGESİNDEKİ HİZMETLERİMİZİ, 
DÜĞÜN SALONU VE DEMİRTAŞ KÖPRÜSÜYLE 
TAÇLANDIRIYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal
mahallelere 4 yıl önce verdikleri taahhütlerle birlikte hiç
taahhütleri olmadığı halde pek çok noktada hizmet
verdiklerini belirtti. Başkan Yücel şöyle devam etti: “ Eksik
olan yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince
yapmaya çalıştık. Doğu bölgelerinin kırsalında ve yaylasında
daha önce hiç girilemeyen yerleşim alanlarına ulaşarak
bölgenin tamamını vatandaşlarımız için yaşanılabilir hale
getirdik. Eğitim, altyapı, yol ve asfalt çalışmalarına ağırlık
vererek ulaşılabilirliği sağladık. Daha önce söylediğim gibi
merkezdeki okullarda ne varsa aynısını kırsala taşıdık. Park,
oyun alanları, sosyal alanlar ile çocuklarımızın sosyal
gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Kırsaldaki tüm bu
hizmetlerimizi, Demirtaş merkezde projelendirdiğimiz sosyal
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tesis ve düğün salonu ile taçlandırıyoruz. Yine
Demirtaş köprüsünün ihalesini yaparak bu yıl
ulaşıma açmayı hedefliyoruz.” dedi.

YÜCEL, TIRILAR İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
mahalle toplantısının ardında Tırılar İlkokulu’nu
ziyaret etti. Öğrencilerle okul bahçesinde sohbet
eden Başkan Yücel, okul müdürü ve
öğretmenlerden okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

İLÇE GENELİNDE 147 OKULUN BAKIM VE
ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Okul Müdürü İsmail Zenginden bilgi alan Başkan
Yücel, eğitim yatırmalarının öncelikli hedefleri
arasında olduğunu söyledi. Alanya genelinde 147
okulda yeni derslik yapımı dahil bakım, onarım ve
bahçe düzenlemesi yaptıklarını kaydeden Yücel,
265 bin TL ‘ lik bir yatırımla Tırılar İlkokulu’nun çevre
düzenlemesini de yaptıklarını dile getirdi. 



HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ  
BİR YILDA 5 BİNDEN FAZLA
BEBEĞE ULAŞTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı
‘Hoşgeldin Bebek’ projesi aralıksız devam ederken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, 5000’inci yeni doğanı ziyaret ederek hediye paketini verdi.

AİLE ve SOSYAL HİZMETLER48



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in;
“Alanya’da doğan her bebeğin ilk hediyesi bizden
olacak.” sözleriyle başlattığı Hoş geldin Bebek projesi

aralıksız devam ediyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen
yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel bebeklerin
ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Hoşgeldin
Bebek paketlerini taktim ettiler.

AYLIK 350 BEBEĞE HEDİYE VERİLİYOR 
Alanya Belediye Başkanı Yücel tarafından Ekim 2016 tarihinde
başlatılan Hoşgeldin Bebek uygulaması, toplam 5000 aileye
ulaşırken aylık ortalama 350 bebeğe hediye paketi verildi.
Doğum sonrası aileleri ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü elemanları ailelere hediyeleri verirken aileler de
uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

HEDİYE PAKETLERİ ÖZENLE HAZIRLANIYOR
Alanya’ya yaptığı büyük yatırımların yanı sıra sosyal
belediyeciliğe de büyük önem veren Alanya Belediyesi, tüm
yeni doğan bebeklerin ilk hediyesini vermeye devam ediyor.
Özel olarak hazırlanan hediye paketinin içinde zıbın, eldiven,
fanila, battaniye, tulum ve çorabına kadar bebek kıyafetleri
ile anne sütünün önemini anlatan bilgilendirici broşür
bulunuyor.

SOSYAL PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK
Alanya Belediyesi’nin sosyal projeleri her zaman
uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Yücel;
“Projemizi başlattığımız günden bu yana 5000 aile ve
bebeğine ulaştık. Onların mutluluklarına ortak olduk. Bundan
sonra da bu ve buna benzer uygulamalarımız devam
edecek. Tüm ailelere ve bebeklerine sağlıklı, mutlu ve
huzurlu yarınlar diliyorum.” dedi.
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İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 10.su düzenlenen
Engelsiz Yaşam Fuarına 2. kez katılan Alanya Belediyesi,
4 gün süren fuarda engelli bireylere ve ziyaretçilere

belediyenin engellilere yönelik çalışmalarını ve engelli
bireylerin Alanya’da rahat ve ulaşılabilir bir şekilde tatil
yapabileceklerini anlattı. Alanya Belediyesi’nin yanı sıra
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD) temsilcilerinin de yeraldığı
fuarda Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
tarafından özel olarak hazırlanan broşürler ve görsellerler
dağıtılarak engelli bireylere Engelsiz Turizm Kenti Alanya
tanıtıldı;  standı ziyaret eden 5 engelli birey ve aileleri
arasında yapılan çekilişle ücretsiz tatil imkanı da sağlandı.

FUAR DÖRT GÜN SÜRDÜ
Türkiye’den farklı belediyeler ve kuruluşların da katıldığı
Engelsiz Yaşam Fuarı’na 2.kez katılan Alanya Belediye

standı ve etkinlikleri engelli bireyler ve ziyaretçilerin büyük
beğenisi topladı. Fuar için özel olarak hazırlanan broşür ve
görseller ilgiyle takip eden ziyaretçiler, Alanya Belediyesine
teşekkür ettiler.

ALANYA BELEDİYESİ STANDINA ZİYARETÇİ AKINI
Bu yıl 2.kez Engelsiz Yaşam Fuarı'nda yerini alan Alanya
Belediyesi'nin standı ziyaretçi akınına uğradı. Standı engelli
bireyler ve ailelerin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan,
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve MHP İstanbul İl
Başkanı Mehmet Bülent Karataş, İstanbul Alanyalılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ziyaret etti. 
Alanya Belediyesi'nin hizmetlerini ve sosyal çalışmalarını
yakında takip ettiğini belirten MHP Genel Başkan
Yardımcıları Semih Yalçın ve Celal Adan, Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve ekibini tebrik etti.

İstanbul'da bu yıl 10.’su düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'nda “Engelsiz Turizm Kenti
Alanya” tanıtıldı. 4 gün süren fuarda Alanya Belediyesi’nin standı büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK    
ENGELSİZ YAŞAM FUARI'NDA
ALANYA TANITILDI

AİLE ve SOSYAL HİZMETLER50



A lanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sağlıklı bir gelecek
için okullarda rutin olarak gerçekleştirdiği sağlık taramasında çığır açacak
yeni bir uygulamaya başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in

büyük önem verdiği proje, ilk olarak Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu
Lisesi’nde uygulanmaya başlandı. Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde
hizmet veren Uzman Fizyoterapist Erdem Demir tarafından öğrencilere yönelik
uygulanan omurga ve sağlık taramasında ‘Skolyoz Ölçüm Cihazı’ olarak
adlandırılan Spinal Mouse yardımıyla radyasyona maruz kalmadan omurga
sorunları erken teşhis edilebilecek. 

LİSE DENGİ OKULLARDA UYGULANIYOR
Spinal Mouse cihazı, Alanya Belediyesi tarafından sağlıklı bir nesil için şehirdeki
okullarda aktif olarak devam ettirilen Omurga Sağlığı ve Postür Eğitimleri’nde
kullanılacak. “Skolyoz” taramalarında kullanılması amacıyla Skolyoz Ölçüm Cihazı
ile lise dengi okullardaki öğrenciler, omurga sağlığı taramasından geçirilecek.

RADYOSYONA MAĞRUZ KALMIYORLAR
Alanya Belediye personeli Uzman Fizyoterapist Erdem Demir, ilçede yaptıkları
araştırmada skolyoz vakalarının arttığını, bu nedenle de belediye olarak bu projeyi
geliştirdiklerini söyledi. Demir; “Lise çağındaki öğrencilerde son yıllarda omurga
eğriliğinin görülmesinde artış gözlemleniyor. Artışın nedenlerini öğrenmek için
Alanya bölgesinde yaptığımız bir çalışma bu. Aynı zamanda yakaladığımız vakaları
da sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve toplumda bir farkındalık yaratmayı
amaçlıyoruz. Spinal Mouse cihazıyla herhangi bir radyasyona veya x-ray cihazına
maruz kalmadan bilgi edinebiliyoruz. Bu cihaz yardımıyla çeşitli pozisyonlarda
omurganın ön, yan ve arkaya eğilirken ölçümlerini alıyoruz ve bu ölçüler bilgisayara
aktarılıyor. Bilgisayarda bir yazılım vasıtasıyla her bir omur hareketliliği hakkında
bilgi elde ediyoruz. Çocuklarımıza omurga eğrili konusunda bilgilendirme yapıyoruz.
Bu bilgileri de okul yönetimi, aileler ve ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşıyoruz.” dedi.

ALANYA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN  
TÜRKİYE’DE BİR İLKİ BAŞLATTI

Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı (BAKA)’na sunduğu
Skolyoz Taraması ve
Omurga Sağlığı Farkındalığı
projesiyle hibe almaya hak
kazanan Alanya Belediyesi,
bu cihazla şehirde bulunan
okullarda skolyoz (omurga
eğriliği) taramasına başladı.
Türkiye’de ilk defa Alanya
Belediyesi tarafından hayata
geçirilen bu uygulamayla
omurga sorunlarının önüne
geçilebilecek. 
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EMITT–Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat
Fuarı, bu yıl 22'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 25
Ocak’ta başlayan ve 28 Ocak tarihine kadar süren

fuarda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Belediyesi
işbirliğinde 63 metrekarelik özel bir Alanya standı açıldı.
Alanya'dan çok sayıda turizmcinin yer aldığı fuara ALTAV
Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ile ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV Başkan Yardımcısı
Mehmet Dahaoğlu’nun yanısıra bazı STK temsilcileri de
katılarak çalışmalara destek verdi.

102 ÜLKEDEN KATILIMCI BULUNUYOR
İlk 2 gün turizm profesyonelleri diğer 2 gün ise ziyaretçiler

için açık kalan 4 günlük tanıtım fuarında Alanya hakkıyla
tanıtıldı. Alanyalı temsilciler aynı zamanda özel hazırlanan
stantta acente yetkilileri ve turizmcilerle görüşmeler
yürüterek misafirlerini ağırladı. 102 ülkeden bin 676 davetli
tur operatörünün katıldığı fuarda sıcak satışlar da yapıldı.
Öte yandan standa ziyarete gelen misafirlere ise Alanya’yı
tanıtıcı broşür, promosyon malzemeleri, Alanya su kabağı,
ipek kozasından yapılmış hediyelik eşyalar ve Alanya muzu
dağıtıldı.

FUAR MÜJDELERLE BAŞLADI
Fuarın ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya
Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel,
"Fuar çok büyük bir heyecanla başladı. Daha açılışından

Bu yıl 25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen, dünyanın en önemli turizm fuarları
arasında ilk 5’te gösterilen EMITT’te, Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem
Murat Yücel kalabalık bir ekiple Alanya’yı  tanıttı.

EMITT'TE ALANYA RÜZGARI
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itibaren müjdeler almaya başladık. Fuarın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanımız Numan
Kurtulmuş, sektörü yakından ilgilendiren müjdeler verdi.
Bunlardan en önemlisi de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı da
(GZP) kapsayan yakıt desteği konusunda oldu. Düşük
sezonda acentalara verilen uçuş desteği bin 500 dolardan 9
bin dolara çıkarıldığının müjdesini Bakanımız Kurtulmuş
verdi. Öte yandan Alanya'nın bir diğer turizm kolu
kurvaziyere de yolcu başına 25 dolar olan desteğin 45
dolara çıkarıldığını büyük bir sevinçle öğrendik" dedi.

“2018'DE YÜZLER GÜLECEK”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu

Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili de şunları söyledi:
"EMITT bu yıl 22'nci kez kapılarını açtı. Biz de 22'nci kez yani
açıldığı günden bu yana fuara katılım gösteriyoruz.
Uluslararası düzeyde gerçekleşen ve dünyanın en saygın ilk
5 fuarı arasında gösterilen bir fuar olması itibariyle oldukça
önemli. Türk turizmi adına bu ayrı bir parantez. Fuarın iç
pazar adına da büyük bir önemi var. İç pazar tüm
destinasyonlar için olduğu gibi bizim için de önemli. Hele ki
iki yılda geldiği şu nokta itibariyle iç pazar vazgeçilemez,
göz ardı edilemez boyutta. Oteller ve acentalar arasında
talebe göre pazarlıklar ve planlamalar yapıldı. İlk gün için
şunu söyleyebiliriz ki 2018'de çok daha iyi günler
göreceğimizin sinyallerini aldık."

EMITT'TE ALANYA RÜZGARI
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A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehir
ekonomisi için önemli bir unsur olan turizmi daha iyi
bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu bağlamda incoming acenteleriyle kahvaltıda bir araya
gelen Başkan Yücel, 2017 sezon değerlendirmesi, 2018
verileri ve atılması gereken adımları turizmcilerle istişare etti.
Toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK)
Başkanı Suat Çavuşoğlu, ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet
Dahaoğlu ve acente temsilcileri katıldı.

YÜCEL: “2018 TURİZM SEZONU DAHA İYİ OLACAK”
Öncelikle katılımcı acente temsilcilerinin 2017 verilerini ve
2018 için oluşan rezervasyon istatistiklerini dinleyen Başkan
Yücel, bu bağlamda 2018 sezonunun Alanya için iyi
geçeceğini söyledi. Başkan Yücel; “2016 yılında yaşadığımız
sert düşüşün ardından 2017 için telaffuz edilen rakamlar
umut verici. 2018 ve sonraki yıllar için şehir olarak birtakım
önlemler ve geliştirilmesi gereken unsurlar mevcut.
Alanya’da bu süreçte şehir içinde öncelikle topyekûn kalite
anlayışının korunması gerekiyor. Misafir memnuniyeti ve
kalite yönünde gelişiminin devam ettirilmesi, alternatif turizm
olanaklarının güçlendirilmesi ve tanıtılması, misafir profili ve
eğilimleri, pazar dinamikleri, yatırımların verimliliği, yeni
ürünlerin yeri ve kompozisyonu, kalifiye personelin
yetiştirilmesi, tedarikçilerin katılımı gibi alanlarda devamlılığın
sağlanması öncelikli ve entegreli tutulmalı gerekliliğini

önemsiyoruz.” dedi.
Başkan Yücel, Alanya turizminin geleceği için birlikteliğin her
zaman sürmesi gerektiğine vurgu yaparken katılım gösteren
acente temsilcileri ve turizmcilere de teşekkür etti. 

SİLİ: “HÜKÜMET VE BİZLER TURİZM İÇİN
ALTERNATİF ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
Sorunların 2015 yılında başladığını söyleyen ALTİD Başkanı
ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Antalya’ya
inen 3 buçuk milyon Rus turistin 2 milyon 800 binlere
gerilemesiyle birlikte karlılıklarımızda yüzde 35’lik bir
gerileme olmuştu. Bu bağlamda biz de Alanya bölgesi
konaklama sektörü olarak pozisyon almak durumundayız.
Yatırımlarımızı bu anlamda değerlendirmeliyiz. Karlılığı azalmış
olan sahil turizmi dünya genelindeki sıkıntılarla beraber
maliyetlerimizi azaltma noktasında hizmet kalitesinden ödün
vermeden uygulamalara yönelmeliyiz.” dedi.

TERHİ ALANYA: “TELEFERİK 
ALANYA TURİZMİNE DEĞER KATTI”
Alanya turizmine katkı veren acente işletmecilerinden Terhi
Alanya, yaptığı açıklamada risk alarak Finlandiya uçuşlarını
kış boyu sürdüreceklerini vurgulayarak şunları söyledi;
“Alanya turizmi gün geçtikçe iyiye gidiyor. Şehir turizmi
açısından alternatiflere ihtiyaç var. Bu bağlamda hizmete
giren ‘Alanya Teleferik’ turizm açısından şehre değer kattı.
Müşterilerimizi servislerle teleferiğe götürüyoruz ve hepsi bu
hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtiyor.”

BAŞKAN YÜCEL ACENTECİLERLE
2017 TURİZM SEZONUNU 
DEĞERLENDİRDİ
Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya’ya turist getiren incoming acente temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Başkan Yücel acentecilerle birlikte 2017 turizm sezonunu değerlendirirken 2018’de
Alanya için daha iyi bir turizm sezonu beklediğini söyledi.
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22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
(EMITT) için İstanbul’da bulunan Alanya Belediyesi ve
ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, GZP Havalimanı

için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yücel, Türk Hava
Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İcra Kurulu Başkanı
Sani Şener'i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel beraberindeki
heyetle birlikte Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) daha
aktif ve verimli kullanılması için TAV ve THY yetkilileri ile bir
araya geldi. Yeni sezon öncesi turizmciler ve misafirler için
büyük önem arz eden eksikliklerin giderilmesi konusunda
gerçekleşen istişarelerde her iki şirket yetkilileri konuların
takipçisi olacaklarını iletti.

BAŞKAN YÜCEL YAPILAN YATIRIMLAR 
İÇİN ŞENER’E TEŞEKKÜR ETTİ
TAV Havalimanları Holding ile TAV İnşaat'ın Kurucu Ortağı ve
İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’le buluşan Başkan Yücel ve
beraberindeki heyet Alanya, Gazipaşa ve Anamur için çok
büyük önem arz eden GZP'nin geleceği hakkında bilgi
alışverişinde bulundu. Görüşmede Başkan Yücel, GZP'ye
yapılan yatırımlar için Şener'e teşekkürlerini iletirken, Şener
ise GZP'yi çok önemsediklerini ve ciddi yatırımlarda
bulunduklarını belirterek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile de sık sık görüştüklerini belirtti.

ŞENER: “GZP'NİN BÜYÜMESİ İÇİN YETKİ DHMİ'DE”
Toplantıda belirli dönemlerde gündeme gelen GZP'nin
büyütülüp büyütülmeyeceği söylentilerine de son noktayı koyan
Şener, büyütme projesi için çalıştıklarını fakat artık konunun
kendilerinde değil Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde
(DHMİ) olduğunu vurguladı. Şener; “Bazı sorunlar orada
çözülmeden biz hiçbir şey yapamayız. O bölgede yaşayan
vatandaşlara havalimanını bu kadar sahiplendikleri için
teşekkür ediyorum. Otopark çıkışındaki sorunu ise otomatik
ödeme kasalarıyla kendi içimizde çözebiliriz.” dedi.

“YÜZDE 80 ARTIŞ BEKLENİYOR”
Şener; “2018 yılı için yurtdışı uçuşlarında herhangi bir engel

olmaz ise GZP için yüzde 80 gibi artış bekliyoruz. Ayrıca yurt
içi seferlerinde de şu an için yoğun taleple karşılaşıyoruz.
Türkiye için güzel bir turizm yılı olmasını temenni ediyorum.”
dedi. Ziyaretin sonunda ise Başkan Yücel, Alanya Belediyesi
Engelsiz Kent ve Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerlerce yapılan
TAV Logolu ipek kozası çerçevesini Sani Şener'e takdim etti.

THY'DEN ALANYA'YA SKYLIFE JESTİ
TAV ziyaretinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve beraberindekilerinin ikinci ziyaret noktası
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü oldu. Başkan
Yücel burada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bir araya
gelerek THY'nin İstanbul-Ankara-GZP hattındaki uçuş
saatlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda talepte
bulundu. THY tarafından GZP'nin daha çok tanıtılması amacı
ile özel çalışmalar yaptıklarını ve bu bildirileri fuarlarda
dağıtılmak üzere ALTAV'a göndereceklerini söyleyen Ekşi de
önümüzdeki günlerde THY uçaklarında yer alan SkyLife
dergisinde Alanya'ya yer vereceklerini dile getirdi. Başkan
Yücel, Ekşi’den GZP Havalimanı’nın daha verimli
kullanılmasını talep ederken Ekşi ise yurt içi ve yurt dışı direk
uçuşların gerek sayısında gerekse seferlerinde düzenlemeye
gidileceğini söyledi. 
Başkan Yücel, Bilal Ekşi'ye ziyaretin anısına ipek kozasından
işlenmiş THY logolu çerçeve takdim etti.

İSTANBUL’DA GÜNDEM  
GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI
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PAYALLAR ve KESTEL’E  
ÇOK PROGRAMLI İKİ
ANADOLU LİSESİ

Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi
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A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı
bölgesine hizmet edecek Payallar Çok Programlı
Anadolu Lisesi ve doğu bölgesine hizmet edecek

Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki çalışmaları
yerinde inceledi.
Alanya Belediyesi, kırsal ve kent merkezinde yaptığı alt ve üst
yapı çalışmalarının yanı sıra eğitime de önemli yatırımlar
yapmaya devam ediyor. Batı bölgesindeki mahallelere hizmet
etmesi amaçlanan Payallar Çok Programlı Anadolu
Lisesi’nde sona gelindi. Bina yapımı tamamen biterken,
çevre düzenlemesi, boya ve iç dizayn çalışmaları da büyük
bir hızla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, okulda yapımı devam eden çalışmaları ekibiyle birlikte
yerinde inceledi.

YATIRIMLARIMIZ EĞİTİME VERDİĞİMİZ 
ÖNEMİ GÖSTERİYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, incelemelerinin
ardından yaptığı açıklamada, Alanya Belediyesi’nin okullar,
yurtlar ve kreşler yaptıran bir kurum haline geldiğini
vurgulayarak şunları söyledi; “Rutin görevlerimizi yerine

getirirken eğitime de büyük önem veriyoruz. Batı ve doğu
bölgesine iki önemli okul inşa ediyoruz. Oba Kız Öğrenci
Yurdumuzla kırsal mahallelerimizdeki kızlarımızın daha kaliteli
eğitim almasına olanak sağlıyoruz. Payallar Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunduk. Okulumuz bitme
aşamasında. Çevre düzenlemesi, iç dizayn ve boya işlerinin
ardından kısa süre zarfında 24 derslikten oluşan okulumuzu
bölgedeki öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

2018-19 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA HİZMETE GİRECEK
Payallar Mahallesi’ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin
ardında doğu bölgesine hizmet edecek Kestel Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde de incelemelerde bulunan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 15.500 m2’lik alana
inşa edilen lisesinin 2018-19 eğitim-öğretim yılında hizmete
gireceğini açıkladı. 800 m2’lik alanda yükselen 3 katlı bina,
her biri 46 m2 genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor.
Şehrin doğu bölgesinde bulunan birçok mahalleye hizmet
etmesi amaçlanan okulun kaba inşası tamamlandı ve çevre
düzenlemesi ile bina içerisindeki ince işçiliklerin yapımı
devam ediyor. 

Eğitim yatırımlarıyla Alanya’ya çağ atlatan Alanya Belediyesi, doğuda Kestel Mahallesi,
batıda ise Payallar Mahallesi’nde olmak üzere iki çok programlı Anadolu lisesini daha
eğitime kazandırmaya hazırlanıyor. 3.5 yılda eğitime 30 milyon TL’den fazla harcama
yapan Belediye, en kısa zamanda liseleri hizmete açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi
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Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu 01 – 30 Kasım tarihleri
arasında Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
işbirliğiyle 14. kez düzenlendi. Belediye arkasındaki açıkhava atölyesinde

düzenlenen  sempozyumda, heykeltıraşlar çocuklar için birbirinde güzel 10
heykeli Alanya’ya kazandırdı.

HEYKELLER PARK ve SOSYAL ALANLARI SÜSLEYECEK
Sempozyumun kapanış töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 14. sempozyumun çocuklara özel düzenlendiğini belirterek,
sempozyumdan çıkan heykellerin Alanya’nın park ve sosyal alanlarını
süsleyeceğini söyledi.
Konuşmasında Alanya Belediyesi olarak yılda 60’a yakın organizasyon
düzenlediklerine vurgu yapan Başkan Yücel, “Bunların 13-14 tanesi de
uluslararası nitelikte. 1 aylık süreçte güzel eserler çıktı. Park-bahçelerde sosyal

14. Uluslararası
Alanya Taş Heykel
Sempozyumu’nda,

10 heykeltıraş
çocuklar için 10

sokak heykeli yaptı. 

14. SEMZPOZYUMDAN    
ÇOCUKLAR İÇİN 
10 SOKAK HEYKELİ 
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14. SEMZPOZYUMDAN    
ÇOCUKLAR İÇİN 
10 SOKAK HEYKELİ 

donatı alanlarında kullanacağımız ve şehre renk kattığına
inandığımız bu eserleri yıllarca muhafaza etmek ve korumak
da bizlere ait. Emeği geçen başta Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümü’nün tüm öğretim görevlilerine, bizlere sponsor olan
Demirtaş Madencilik, Hancı Pastanesi ve ALTİD’e
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

ALANYA AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
14 yıldır istikrarla devam eden böyle bir sempozyumun başka
bir şehirde olmadığına dikkat çeken Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm
Başkanı Prof. Fatma Akyürek, “Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.
Bu sempozyumun ve heykel sanatının Alanya’ya katkılarını
uzun uzun sıralayabileceklerini söyleyen Prof. Fatma Akyürek
şunları kaydetti: 
“Alanya’nın bir açık hava müzesine dönüşmesini istiyoruz.
Dünyanın her yerinden gelen heykel sanatçıları sanatla kenti
bütünleştirdiler. Alanya’da heykel sanatını seven,
yorumlayan, yapıtlar üzerine düşünen bir takipçi topluluğu
oluştu. Böyle bir izleyici topluluğu sanata sanatçılar kadar
katkıda bulunuyor”.

14 YILDIR KESİNTİSİZ OLARAK 
SÜRDÜRMEK BÜYÜK BAŞARI
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Alev İdrisoğlu ise Anadolu’nun zengin tarih ve kültürüyle
beslenen bu topraklarda heykel sanatı ve sanatçısını
kucaklayan bir program düzenleyerek bunu da 14 yıldır
kesintisiz olarak sürdürmenin büyük bir başarı olduğunu
kaydetti. Prof. İdrisoğlu; ayrıca heykelin bir obje olarak
kalmayıp yaşamın içine karışmasının ve şehirle

bütünleşmesinin de bu sempozyumun en büyük
kazanımlarından bir olduğunun altını çizdi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Öğrencileri heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak
amacıyla düzenlenen sempozyumun 1 günlük geleneksel
workshop programında öğrenciler tarafından yapılan minik
heykeller de görücüye çıktı. Yaşları 9 ila 14 arası değişen ilk
ve ortaokul öğrencileri tarafından,  ytong kullanılarak yapılan
özgün eserler, profesyonellerinki kadar ilgi gördü.
Konuşmaların ardın sempozyuma katılan sanatçılara ve
atölye çalışmalarına katılan öğrencilere belgeleri Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel ve davetliler tarafından takdim
edildi.

10 HEYKELTIRAŞ KATILDI
1 Kasım 2017’de başlayan ve 30 Kasım’a kadar devam eden
sempozyuma 6 ülkeden 10 heykeltıraş katıldı.14.
Sempozyumda Türkiye’den Timuçin Çakaloz, Evrim
Çamoğlu, Hakan Şengönül, Ferit Yazıcı, Yıldız Güner, Çin
Halk Cumhuriyeti’nden Zhifeng Lan, İtalya’dan  Alessio
Ranaldi, Rusya’dan  Mikhail Sobolev, Ukrayna’danVasyl
Tatarsky ve Belarus’tan Valentsin Borzdy    katıldı. Bir aylık
sempozyum süresince usta sanatçılar dev taş blokları
yontarak çocuklar için heykele dönüştürdüler.

14 YILDA 140 ESER
Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
işbirliğiyle sürdürülen Uluslararası Heykel Sempozyumu
sayesinde şehre 14 yılda toplan 140 eser kazandırıldı.
Ahşap, metal ve taş işçiliğinde oluşan heykeller kentin
sosyal alanlarında sergilenmeye devam ediyor.
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia
Koçakoğlu’nun, Alanya’nın kırsal mahallelerini gezerek

yaklaşık 40 yaşlının ağzından derlediği Alanya Efsaneleri,
şehrin tarihi ve kültürel yaşamıyla ilgili de derin bilgiler
içeriyor.  
Kitabın içeriği ve hazırlanma aşamasıyla ilgili bilgi veren
Koçakoğlu, “Geçmişten incecik bir sesi bugünün kulağına
duyurabilmek istedik. Bu bağlamda öncelikle söylemlerimizi
var eden, onları günümüze taşıyarak coğrafyamızın ruhunu
dirilten Alanya’nın güzel insanlarına teşekkür ederim. Bu
rivayetleri saklı tutma adına şehre hizmet sevdasıyla
çalışmamıza destek olan Alanya Belediye Başkanı Sayın
Adem Murat Yücel ve ekibine de teşekkür ederim” dedi.

“ALANYA’NIN DEĞERLERİNİ 
DAHA FAZLA İNSANA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”
“Rivayet Ederler ki Alanya Efsaneleri” kitabının Alanya

Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanı ile bastırdığı 9. kitap
olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 9-
10 tane daha kitabın hazırlığının tamamlandığını, onların da
en kısa zamanda basılacağını müjdeledi. Alanya’nın ortak
değerlerinin daha fazla insana ulaştırılmasını istediklerini
belirten Başkan Yücel, bu yıl Belediyenin tüm kitaplarının
Alanya’daki kitapçılarda bir Alanya standı kurularak satışa
sunulacağını kaydetti. 

YAYINCI KURULUŞ UNVANIYLA 
BASILAN ESERLER
Alanya Belediyesinin yayıncı kuruluş unvanıyla yayınladığı
kitaplar:  Alanya Bibliyografyası, Osmanlı Devrinde Alanya,
Bir Kelebeğin Günlüğü (çocuk kitabı), Bir Zamanlar Alanya,
Alanya Yöresel Lezzetler, Yörük Oyunları, Uluslararası Gıda
ve Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı (e-kitap), Alanya
Uluslararası Ekonomi Konferansı Bildiri Kitabı (e-kitap)  ve
Rivayet Ederler ki Alanya Efsaneleri.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN 9 ESER
Alanya Belediyesi’nin
yayıncı kuruluş
unvanıyla hazırladığı
9. kitabı “Rivayet
Ederler ki Alanya
Efsaneleri” basıldı. 



61ALANYA
BELEDiYESi

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN 9 ESER

M illi Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü ) ve Alanya Belediyesi’nin birlikteliğiyle
gerçekleştirilen el sanatları ve farklı beceri

alanlarındaki kurslara, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 702
kursiyerle devam ediliyor.

EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYOR
Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan El Sanatları Atölyelerinde geleneksel el sanatları ve
farklı beceri alanlarındaki kurslara 17 dalda, yeni eğitim ve
öğretim yılında da devam ediliyor. Kurslarda, katılımcıların el
becerilerinin geliştirilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlanması
amaçlanıyor. Alanya merkezde Hanımeller 1, Hanımeller 2
(Toplum Merkezi) ve İpekeller Atölyesi’nde düzenlenen kurs ve
atölye çalışmalarına, çevre mahalleler Cikcilli, Çıplaklı, Kestel,
Mahmutlar, Avsallar’da açılan kurslarda da devam ediliyor.

OKURCALAR’A YENİ EL SANATLARI ATÖLYESİ
El sanatları ve beceri kurslarını çevre mahallelerin tamamında
yaygınlaştırmayı planlayan Alanya Belediyesi, batıdaki
Okurcalar Mahallesi’ne yeni bir el sanatları atölyesi kurdu. 21
kursiyerle ilk çalışmalarına başlayan yeni atölyede Elde Çin
İğnesi eğitimleri veriliyor.

17 DALDA KURS DÜZENLENİYOR
Başta aile ekonomisine katkının planlandığı kurslarda,
vatandaşların el becerilerini ve yeteneklerini
sergileyebilmeleri için de imkânlar sağlanıyor. Bu nedenle 17
farklı dalda kurslar organize edilerek vatandaşların hizmetine
sunuldu.
İpek Kozası El Ürünleri Kursu, İğne Oyası, Fadime Bebek
Yapımı ve Amigurumi (Şiş ve Tığ örücülüğü oyuncak bebek
yapımı), Dolgu Bebek Yapımı Kursu, Kat-ı Sanatı Atölye
çalışması (Kâğıt Oyma Sanatı), Kâğıt Rölyef Atölye Çalışması
(üç boyutlu kâğıt şekillendirme), Elde Suzeni İşi Kursu (El
Nakışı Kursu), Basit Nakış İğne Teknikleri (El Nakışı Kursu),
Sır Altı Çini Uygulama, Takılar (Misinalı, Örme, Düğüm-Takı
tasarımı), Kadın Düz Dar Etek (Dikiş Kursu), Kadın Elbise
Dikimi(Dikiş Kursu), Dekoratif Tablo Yapımı Kursu, Makinede
Aplike (Makine Nakışı Kursu), Elde Çin İğnesi Kursu, İngilizce
Kursu(A1), Yabancılara Türkçe Kursu (A 1)

702 KURSİYERLE DEVAM EDİLİYOR
2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde merkez ve çevre
mahallelerdeki sekiz atölyede sürdürülen el sanatları atölye
çalışmaları ve dil kurslarına, 26 ayrı sınıfta toplam 702
kursiyerle devam ediliyor.

EL SANATLARI VE BECERİ KURSLARI   
17 DALDA DEVAM EDİYOR 



Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez tarafından
öğrencilere engelli tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre
davranış şekilleri ve engelli bireylere empati konu başlıkları aktarıldı.

Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel işaret dili
çalışmalarından harfler, sayılar, günlük diyalog konuşmaları öğretildi.
Uygulamalı oyunların eşlik ettiği çalışmalara öğrencilerin katılımı
sağlanarak engelli bireylerin dünyası, yaşamda karşılaştıkları güçlükler,
engelli bireylere doğru yardım teknikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

YARDIM TRENİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
1. 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine verilen seminerin ardından Alanya
Belediyesi Yardım Treni okul önünde durduruldu. Seminer sonrası Yardım
Treni’nde getirilen ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, hikaye kitapları, çeşitli
yiyecekler İshaklı İlkokulu öğrencilerine hediye edildi. Ayrıca hayırsever bir
vatandaş tarafından çocuklar için alınan ayakkabı, kıyafet ve yiyeceklerin
öğrencilere dağıtımına yardımcı olundu.

Bilindiği gibi Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ayakkabı,
oyuncak, kıyafet, kırtasiye gibi malzeme yardımı yapmak isteyen
vatandaşlara da kapılarını açarak bu yardımların, okullara ve ihtiyaç
sahiplerine ulaşmasına aracılık ediyor.

Alanya Belediyesi, 2017 -
2018 Eğitim Öğretim
Yılı’nda da okullarda
Engelli Farkındalığı

eğitimlerine başladı.
Alanya merkez ve kırsal

mahallerdeki tüm okulları
kapsayan eğitim

semineri,  son olarak
İshaklı İlkokulu’nda

gerçekleştirildi.

OKULLARDA ENGELLİ
FARKINDALIĞI EĞİTİMİ
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A lanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından “Sanat
Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla organize edilen
“3.Alanya Uluslararası Sanat Sergisi” Kültür

Merkezi’nde düzenlendi.

11 ÜLKEDEN 40 SANATÇI EMEĞİNİ ORTAYA KOYDU
“Sanat Dünyanın Ortak Dilidir”, mesajıyla başlatın ve 3.sü
düzenlenen sergiye Alanya’da yaşayan 11 ülkeden 40
sanatçı katıldı. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, ülkesi ve
dili ne olursa olsun güzel sanatların herhangi bir dalında
özgün olarak faaliyet gösteren amatör ve profesyonel
sanatçıları bu sergide buluşturdu.

HER SANATIN KENDİNE AİT BİR DİLİ VARDIR
Serginin açılış programında konuşan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, her sanatın kendine ait bir dili
olduğunu söyledi. Başkan Yücel; “Sanatın dili evrenseldir ve
ulusları birbirine bağlar.  Bir resim, bir fotoğraf ya da bir
heykel, insanlara her zaman bir mesaj verir. Dolayısıyla da
sanat insanlar arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile olur.
Biz de şehrimizde dünyaya örnek bir hoşgörü kültürü
sergiliyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan uyum içinde hep

birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize sanatla farklı bir boyut
kazandırdık. 11 ülken 40 sanatçıyı buluşturan Belediyemizin
Yabancılar Meclisi üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

SÖZCÜLERDEN BARIŞ MESAJI
Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu’nun yaptığı
açılış konuşmasının ardında kürsüye gelen Yabancılar Meclisi
Üye ve sözcüleri Alman Ursula Greune, İngiliz Fran Vince ve
Rus Luiza Gititashvili de kısa birer konuşma yaparak dünyaya
sanatın diliyle mesaj yolladılar.

BAŞKAN YÜCEL’E KARA KALEM PORTRE HEDİYE EDİLDİ
Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden ressam Halil
İbrahim Bulut, Başkan Yücel’e bir de karakalem portre hediye
etti. 
40 amatör ve profesyonel sanatçının katıldığı Alanya
Uluslararası Sanat Sergisi’nde Resim, Fotoğraf, Heykel ve El
Sanatlarından oluşan eserler yer aldı. Sergi,  17, 18, 19
Kasım 2017 tarihleri arasında Kültür Merkezi’nde açık kalarak
sanatseverlerin birbirinden ilginç eserleri görmesine imkan
sağladı.

3. ALANYA 
ULUSLARARASI 
SANAT SERGİSİ    
AMATÖR VE 
PROFESYONELLERİ 
BULUŞTURDU 
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YÖRESEL 
YEMEKLER ARTIK    
PROFESYONELLERİN 
MUTFAĞINDA 

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve ev hanımlarına
ilçenin yöresel yemeklerinin öğretildiği “Yöresel Yemek
Atölyesi” bu kez profesyoneller için düzenlendi.
Düzenlenen kurslarda ev hanımları profesyonel aşçılara
yöresel yemekleri öğretti. Artık Alanya yemekleri, 4-5
yıldızlı otel restoranlarındaki yerini almaya başladı. 
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Alanya Belediyesi’nin organize ettiği Yöresel Yemek
Atölyesi’nde, ilçe turizmine hizmet eden profesyonel
aşçılar, yöresel yemekleri geleneksel pişirme

teknikleriyle ev hanımları ve kurs eğitmenlerinden öğrendi.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP)
Gastronomi Bölümü Mutfağında, Altın Kepçe Turizm ve
Aşçılar Derneği üyeleri ve yönetim kurulundan oluşan eğitim
grubuna, yerel lezzetler geleneksel usulle uygulamalı olarak
gösterildi. 

BAŞKAN YÜCEL, “TURİZMDE HİZMET SEKTÖRÜ ÖNEMLİ”
Kursun kapanış organizasyonunda kursiyerlerle sohbet eden
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmde hizmet
sektörünün önemine değindi. Yücel, sektörün gelişimi için
müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu söyleyerek,
Alanya’nın yöresel yemeklerinin 4-5 yıldızlı tesislerde
profesyonel aşçılar tarafından turistlere sunulacak
olmasından da ayrı gurur duyduklarını vurguladı. Kapanış
programının ardından kursa katılan 35 kursiyere sertifikaları
dağıtıldı.

20 ÇEŞİT ALANYA YÖRESEL LEZZETİ ÖĞRETİLDİ 
Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi’nin kurs
programında, profesyonel aşçılara 20 çeşit yöresel lezzet
öğretildi. Yemekler arasında Hülüklü Çorba, Göleviz Yemeği,
Kırtaki, Darı Çorbası, Ülübü Piyazı, Alanya Çöreği, S Pasta ve
Öksüz Helvası, Laba Dolması, Kabak Tatlısı bulunuyor.

SARAY, “BU KEZ BİZ EĞİTİM ALDIK’
Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray,
Alanya’nın yöresel lezzetlerini turizm sektöründe tanıtacaklarını
belirterek, “Şimdiye kadar bizden profesyonel olarak öğrenci ve
çalışanlara eğitim vermemiz isteniyordu ama bu kez biz burada
eğitim aldık. Mutfak kültürümüzün ne kadar geniş olduğunu,
yöresel yemeklerimizi turizme nasıl katacağımızı ve yaptığımız
yemekleri nasıl sunabileceğimizi bu kursta öğrendik.
Öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber,
tesislerimize gelen misafirlerimize yemek değil Alanya yemeği
olarak tanıtacağız. Organize edilen bu güzel etkinlikten dolayı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibiyle birlikte
emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.
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Seyirci kitlesi ve oyunlardaki başarısıyla rüştünü
ispatlayan Alanya Belediyesi Tiyatrosu bir birinden
değerli oyunlara imza atmaya devam ediyor. Yeni

sezonda iki çocuk oyunu çıkaran Belediye Tiyatrosu Çocuk
Birimi, aynı zamanda “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesini de
başarıyla sürdürüyor.

YENİ SEZONUN İLK ÇOCUK 
OYUNU GÖKKUŞAĞININ ALTINDA 
Yeni sezonun ilk oyunu “Gökkuşağının Altında” isimli oyunla
perdelerini aralayan Çocuk Tiyatrosu, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü için ise “Küçük Prens” adlı öze bir oyun
hazırladı. 

Yazarlığını Nilbanu Engindeniz’in, yönetmenliğini ise Kerem

Eser’in yaptığı Gökkuşağının Altında  isimli oyunu izlemeye
gelen çocuklar ve aileleri salonu tamamen doldurdu.

OYUNDA DOSTLUĞUN VE 
DAYANIŞMANIN DEĞERİ ANLATILIYOR
Çocuklar kadar ailelerinde büyük ilgi gösterdiği oyunu herkes
severek izledi. Dostluk ve dayanışmayla ilgili güzel mesajlar
aldıklarını ifade eden seyirciler, oyunu ayakta alkışladı.

Daha önce bir çok devlet tiyatrosunda sahnelenen
Gökkuşağı Altında adlı oyun, her gece beraber gösteriye
çıkan Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz ve
Müzisyen Chopin’in kıskançlık ve hırsla düştükleri durum
sonrasında güçlenen ve bozulmayacak bir dostluğa dönüşen
hikayeyi seyirciye sunuyor.

ALANYA BELEDİYE TİYATROSU   
BİR BİRİNDEN BAŞARILI 
ÇOCUK OYUNLARINA 
İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR 
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A lanya Belediye Tiyatrosu Çocuk
Birimi yaklaşık 15 ay süren bir
prova döneminin ardından 11

özel çocukla 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde Küçük Prens adlı oyunu
sahneledi. Uzun bir  prova döneminin
ardından sahneye konulan ve Fransız
Yazar Antoine de Saint-Exupery
tarafından yazılan Küçük Prens isimli
çocuk oyunu, ayakta alkışlandı. 

BÜYÜK EMEK VERİLDİ
Yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz’in
yaptığı oyunun prova dönemi 15 ay
sürdü. Oyunda görme engelli
çocuklarda dahil olmak üzere farklı
engel gruplarındaki 11 çocuk rol aldı.
Her bir çocuğun bir gezeni canlandırdığı
oyunda, çocukların performansı ve
verilen mesajlar izleyenleri
duygulandırdı.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN   
3 ARALIĞA ÖZEL 
“KÜÇÜK PRENS”



Alanya Belediye
Tiyatrosu tarafından
Aralık ayında ilk kez

sahneye konulan Türk
tiyatrosunun

başyapıtlarından
“Gözlerimi Kaparım

Vazifemi Yaparım”
seyirci rekoru kırdı.

GÖZLERİMİ KAPARIM
VAZİFEMİ YAPARIM    
SEYİRCİ REKORU KIRDI

Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafında büyük bir özveriyle
hazırlanan, Haldun Taner’in yazdığı Devlet Tiyatrosu rejisörlerinden
Murat Atak’ın sahneye koydu oyun, seyirciyi hem güldürdü hem

düşündürdü.

TÜRK TİYATROSUNUN NADİDE ÖRNEKLERİNDEN BİR OYUN
Türk tiyatrosunun en nadide örneklerinden, yakın tarihimizin en güzel
tanıklarından olan oyun, 2.Meşrutiyet döneminden 1970’lerin başına kadarki
bir zaman diliminde geçiyor. Ülkemizde yaşanan siyasal ve kültürel
dönüşümler, örnek talebe, uysal delikanlı, gönüllü asker, model vatandaş
Vicdani Yurdakuler ve her dönemin adamı olan Efruz’un gözünden
anlatılıyor.

Komedi ile dramın iç içe geçtiği, ince bir hiciv eşliğinde duygusallıkla
bezenmiş Haldun Taner’in bu önemli eseri, şarkılar ve danslardaki
başarısıyla da seyircinin takdirini topladı. 

“ VATANDAŞLARIMIZA YILBAŞI ARMAĞINIDIR”
Alanya Belediye Tiyatrosu’nun artık rüştünü ispatladığını söyleyen rejisör
Murat Atak, “Bu oyun vatandaşlarımıza yılbaşı armağanıdır. İlk gösterimi
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29 Aralık Cuma ikicisi ise 30 Aralık Cumartesi günü
sahnelendi. Bu oyun, büyük bir emek ve özveriyle hazırlandı.
10 yıldır bir birinden değerli oyunları sahneleyen Alanya
Belediye Tiyatrosu artık rüştünü ispatladı” dedi.

İYİ BİR SEYİRCİ KİTLESİNE ULAŞTIK
Alanya halkının oyunlara gösterdiği ilgiye teşekkür eden
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem  çocuk
oyunlarında hem de yetişkinlerde iyi bir seyirci kitlemiz var.
Oyuncularımız her yıl ürettiği üç ya da dört oyun ve sahne
koyduğu gösterilerle 10 yıldır Alanya halkına tiyatroyu
sevdirerek seyirci kitlesini genişletti. Alanya Belediye
Tiyatrosu’nun başarısı artık yurt çapına yayıldı.
Oyuncuların yaptığı her yeni prodüksiyon artık bir önceki
yapımın daha da ilerisinde bir nitelik ve profesyonellik

taşımaya başladı” şeklinde konuştu.

YÜCEL, OYUNCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ
Oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, oyun sonrasında yaptığı kısa söyleşisinde
oyunu çok beğendiğini belirtti. Başkan Yücel, oyuncuların
vatandaşlara sunduğu bu başarılı kültür hizmetiyle gurur
duyduklarını kaydetti. Yücel, oyuncuları ve oyunda emeği
geçen diğer tiyatro emekçilerini teker teker kutlayarak tiyatro
kültürünü daha da ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi.

Rejisi, Devlet Tiyatroları Rejisörlerinden Murat Atak
tarafından yapılan oyunun, besteleri Cem İdiz’e, Koreografisi
ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Tiyatrosu
Sanat Yönetmeni İhsan Bengier’e ait. 
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A lanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Çocuk Birimi tarafından gerçekleştirilen Orada Bir Köy
Var Uzakta projesi, 4.yılında da kırsal mahallelerdeki

çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Nilbanu
Engindeniz ve Kerem Eser tarafından hazırlanan şovda
çocuklara jonglörlük, sihirbazlık ve palyaço gösterileri sunularak
istek ve çok çalışmayla her zorluğun üstesinden gelinebileceği
mesajı veriliyor. 

4. YILIN TEMASI “HER ÇOCUK BİR SİHİRDİR”
Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından
gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesinin 4.
yılındaki tema ise “Her Çocuk Bir Sihirdir” olarak belirlendi.
Kırsal mahalleleri tek tek gezen tiyatro ekipleri, sahneledikleri
oyundan sonra çocuklara Nilbanu Engindeniz‘in yazdığı 15
farklı kitabı da hediye ediyor.
Alanya’nın kırsal mahallelerindeki 70 ayrı okulda binlerce
çocuğa ulaşması hedeflenen proje, Mayıs ayının sonuna kadar
devam edecek.

Kırsal mahallelerde yaşayan
çocukların ayağına kadar giderek
tiyatroyla tanışmalarını sağlayan
Alanya Belediyesi, “Orada Bir Köy
Var Uzakta” projesinin 4. yılında da
kırsaldaki çocukları tiyatroyla
buluşturmaya devam ediyor.

ALANYA BELEDİYESİ, TİYATROYU    
ÇOCUKLARIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Pınarbaşı arasında yapılan protokol ile

Konaklı’da bulunan ve daha önce ALKÜ tarafından Rektörlük
binası olarak kullanılan Konaklı eski belediye binası 5 yıllığına
ücretsiz AL KÜ’ye tahsis edildi.

KONAKLI ALKÜ REKTÖRLÜK BİNASI, DİŞ
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE ARAŞTIRMA         
UYGULAMA MERKEZİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Pınarbaşı arasında imzalan protokol ile Konaklı eski
belediye binası Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma
Uygulama Merkezi’ne dönüştürülüyor. 
Protokol töreninde konuşan (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Pınarbaşı, “Daha önce Rektörlük binası olarak da
kullandığımız Konaklı eski belediye binası Diş Hekimliği
Fakültesi olarak üniversitemizin kullanması için Belediye
Başkanımız ve meclis üyelerimiz onay vermişlerdir. Bu
binanın Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Uygulama
Merkezi hale getirilmesi için ihale yaptık. 3 ay içerisinde
tadilat bitirilerek Diş Hekimliği Fakültesi faaliyete geçecek. Bu

fakültemizin Üniversitemiz ve Alanya’mız açısından çok
önemli bir yeri bulunuyor”.

6 AY İÇİNDE HİZMETE GİRECEK
“Çünkü biz buraya alanında uzman, kariyerli

akademisyenleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu
hocalarımız sadece öğrenci yetiştirmeyecek aynı zamanda
halkımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti de verecek. 6 ay
içerisinde Diş Hastanesi hizmete girecek. Üniversitemize
binayı tahsis ettikleri için Belediye Başkanımıza ve meclis
üyelerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL, “EĞİTİM VE SAĞLIK 
İÇİN HER ZAMAN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”
Protokolde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ise eğitim ve kaliteli sağlık hizmetleri için sadece Konaklı
eski belediye binası değil, başka binaları da tahsis etmeye her
zaman hazır oluklarını vurguladı. Yücel şöyle devam etti,
“Eğitimde hocalarımızın gösterdiği gayret ve fedakârlıkta
bizimde katkımız olması için biz bugünde yarında hazırız.
Okurcalar’daki eski belediye binasını da AHEP Üniversitesine
tahsis etmiştik. Alanya artık sadece tarım ve turizm kenti olarak
değil aynı zamanda üniversite kenti olarak ta anılıyor.” dedi.

KONAKLI ESKİ BELEDİYE BİNASI    
ALKÜ’YE TAHSİS EDİLDİ
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A lanya Belediyesi yöresel halk oyunlarını yaşatmak için
her yıl düzenli olarak zeybek kursları düzenlemeye
devam ediyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği

kurslarda 7’den 70’e,  3 bin 750 vatandaşa zeybek öğretildi.

ALANYA VE EGE YÖRESİ 
ZEYBEKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Alanya Belediyesi tarafından 75. Yıl Spor Salonu’nda Ocak-
Şubat ve Ekim-Kasım dönemi olmak üzere yılda iki kez
düzenlenen kurslarda, Alanya ve Ege yöresi zeybekleri
öğretiliyor. 2 ay süren kursların sonunda zeybekler
sertifikalandırılıyor. 

17 YILDIR DEVAM EDİYOR
Kurslarda özellikle Alanya Belediyesi’nin yöresel patentini
aldığı Hasbahçe Zeybeği’nin yanı sıra, Harmandalı,
Kerimoğlu ve Çökertme zeybekleri de büyük ilgi görüyor.
Alanyalı iki halk oyunları öğretmeni tarafından verilen kurslar,
17 yıldır devam ediyor 

ZEYBEKLER FESTİVALLERDE YER ALIYOR
Alanya ve Ege Yöresi Zeybekleri, Alanya’nın tanıtımında da
büyük rol oynuyor. Zeybek Kursu eğitmenleri ve öğrenciler
tarafından kardeş şehirlerde ve bazı turizm fuarlarında gösteriler
düzenlenerek Alanya, kültürel açıdan da temsil ediliyor.

BAŞKAN YÜCEL, “KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞATILMASI
ADINA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENDİNİZ” 
Her kursun sonunda Alanya Belediyesi tarafında bir tören
düzenlenerek kursa katılan ve başarılı olan kursiyerlere
sertifika veriliyor.  75. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen ve 125
kursiyerin katıldığı en son sertifika programında konuşan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya
kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaparak,
“Kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum.
Belediyemizin düzenlediği kursa katılarak kültürümüzün bir
parçası olan zeybek oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasında
önemli bir görev üstlendiniz. Değerlerimizin ve geleneklerimizin
yaşatılması adına bu önemli bir misyondur” dedi.

Yöresel halk oyunlarını yaşatmak için Alanya Belediyesi’nin düzenlediği
zeybek kurslarında yaklaşık 4 bin vatandaşa zeybek öğretildi.

BELEDİYEDEN YAKLAŞIK 4 BİN    
VATANDAŞA ZEYBEK KURSU



Geçtiğimiz aylarda Alanya
Belediyesi tarafından

bayanlara özel açılan spor
merkezine ilgi yoğun. Tosmur
Ek Hizmet Binası’nda bulunan

spor merkezinde bayanlar
modern spor aletleriyle

fitness, plates, step ve zumba
dallarında spor yapıyor.

SPOR MERKEZİNE 
YOĞUN İLGİ

Alanya Belediyesi’nin Tosmur Hizmet Binası’nda hizmete açtığı
Spor Merkezi yoğun ilgi görüyor. Aynı binada bulunan
Diyetisyenlik Birimi ile koordineli hizmet veren Spor Merkezi’nde 2

spor hocası eşliğinde devam eden kurslara her yaştan bayanlar katılıyor.
Modern spor aletleriyle fitness, plates, aerobik, step ve zumba dallarında
spor yapan bayanlar bu hizmetten çok memnun olduklarını belirttiler.
Alanya’da yaşayan bayanlara verilen plates ve fitnessin çok özel bir
hizmet olduğunu belirten Plates Eğitmeni Aynur Moradi, ‘’Haftada 6 gün
olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bir grup, Salı,
Perşembe ve Cumartesi günleri bir diğer grup olmak üzere hizmet
veriyoruz. Haftanın 6 günü olan kurslarımız sabah saat 09:00 ile akşam
20:30 saatleri arasında açıktır. Spor merkezimize olan ilgi bir hayli fazla.
İsteyen her bayan spor merkezimize kayıt yaptırarak kurslarımıza
katılabilir.’’ dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR
Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Tosmur Ek Hizmet binamıza
açtığımız spor merkezimize kısa sürede ilgi arttı. Belediyemizin yine aynı
binada devam eden diyetisyenlik hizmetinden faydalanan
vatandaşlarımız spor merkezine, fitness, plates, aerobik, step ve zumba
dallarına katılabiliyor.’’ Şeklinde konuştu.
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BELEDİYEDEN YAKLAŞIK 4 BİN    
VATANDAŞA ZEYBEK KURSU
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev
sahipliği ile 12-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen
Eurohockey C2 Salon Erkek Avrupa Şampiyonası’nda

birinci Hollanda oldu. Türkiye Milli takımımızın maçları NTV
Spor tarafından canlı yayınlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda  üç gün süren şampiyonada
Türkiye, Hollanda, Portekiz, Ukrayna, İngiltere, Hırvatistan,
İtalya ve İsveç ülkeleri mücadele etti. Eurohockey C2 Salon
Erkek Avrupa Şampiyonası’nda birinci Hollanda, ikinci

Ukrayna, üçüncü ise İsveç oldu. Şampiyonanın en iyi
oyuncusu Hollanda takımından Teun Rohof oldu. En iyi kaleci
Ukrayna Takımından Sergii Koval, Gol kralı ise İsveç
takımdan Johan Bjormann oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını; Alanya
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve federasyon
yetkilileri verdi.

SALON HOKEYİ ERKEKLERDE    
AVRUPA ŞAMPİYONU HOLLANDA



SALON HOKEYİ KADINLAR
MÜCADELESİNDE    
ŞAMPİYON BOLU OLDU
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SALON HOKEYİ ERKEKLERDE    
AVRUPA ŞAMPİYONU HOLLANDA

Türkiye Hokey Federasyonu
tarafından düzenlenen ve
Alanya’nın ev sahipliği ile

gerçekleştirilen Kadınlar Salon
Hokeyi Süper Lig 2. Etap
Müsabakaları’ nda şampiyon Bolu
Belediyespor Kulübü takımı oldu.

04-06 Ocak tarihleri arasında
gerçekleştirilen Kadınlar Salon
Hokeyi Süper Lig 2. Etap
Müsabakaları’nda Gaziantep
Polisgücü, Zonguldak Gençlik
Merkezi, Nizip GSK, Gaziantep
Doruk SK, Nizip HEM SK,

Kahramanmaraş Hokey ve Bolu
Belediye SK olmak üzere 7 takım
mücadele etti. 

Atatürk Spor Salonu’nda
gerçekleşen maçların ardından
birinci Bolu Belediyespor Kulübü,
ikinci Gaziantep Polisgücü ve
üçüncü Gaziantep Doruk Spor
Kulübü oldu. Gol kraliçesi
Polisgücü takımından Fatma
Songül Gültekin, en iyi oyuncu Bolu
takımından Perihan Küçükkoç ve en
iyi kaleci Bolu takımından Selin
Güzeller oldu.



Büyükhasbahçe Mahallesi Tavşandamı mevkiinde
50 bin m  alana projelendirilen, aynı anda 5 bin
kişiye hizmet verebilecek “Devlet Bahçeli Yaşam
Alanı”  halkın hizmetine sunuldu.
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lanya’nın en kapsamlı ve en büyük sosyal yaşam alanında
otopark, yöresel satış atölyeleri, yeme içme birimleri, 
seyir platformları, ahşap gezinti platformları, piknik alanları,
çocuk oyun alanları ve 400 kişilik amfi yer almaktadır.A

DEVLET BAHÇELİ
SOSYAL YAŞAM ALANI


