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BAŞKAN YÜCEL’İN
RÜYA PROJESİ’NE
MUHTEŞEM AÇILIŞ

Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nda çocuklara
armağan ettiği Devlet Bahçeli
Yaşam Alanı, ünlü pop sanatçısı
İrem Derici’nin muhteşem
konseri ile hizmete girdi.
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BAŞKAN YÜCEL’İN
RÜYA PROJESİ’NE
MUHTEŞEM AÇILIŞ



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in
Alanya’ya kazandırdığı, Tavşandamı Mevkii’nde 50 bin
metrekarelik alana inşa edilen dev yaşam alanı

muhteşem bir açılış töreni ve ünlü sanatçı İrem Derici'nin
verdiği konserle hizmete açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı'na özel yapılan açılış törenine MHP
Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un yanısıra çok
sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“ALANYA’NIN YENİ DEĞERİ, 
YENİ CAZİBE MERKEZİ”
Konser öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "6.5 milyonluk yatırımla
Alanya’mıza kazandırdığımız Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam
Alanı, Alanya’mızın değerine değer katacak yeni bir cazibe
merkezidir. Alanya’yı her zaman el üstünde tutan Genel
Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin adını verdiğimiz Sosyal
Yaşam Alanımız, bugün Alanya’ya çok yakışan yapısıyla tüm

kente kapılarını açıyor.” şeklinde konuştu.  

“TÜRKİYE’YE MODEL 
OLABİLECEK ÖRNEK BİR TESİS”
“Sosyal Yaşam Alanımız, görsel zenginliği, manzarası ve
sunduğu imkânlarla Antalya’ya ve hatta Türkiye’ye model
oluşturabilecek örnek bir tesistir.” şeklinde sözlerini sürdüren
Belediye Başkanı Yücel, “Tavşandamı’nda 50 bin metrekare
alana inşa ettiğimiz Sosyal Yaşam Alanımız, çocuklarımızın
gönlünce eğleneceği, halkımızın en keyifli zamanlarını
geçireceği, nezih bir mekân olarak yıllarca Alanya halkımıza
hizmet verecektir.” dedi.

“KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ”
Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi’ni, her geçen gün hızına
yeni bir hız ekleyerek, kendiyle yarışan bir belediye haline
getirdik. Bir şehrin değişimine ve dönüşümüne birlikte
şahitlik ediyoruz. Demirtaş Kültür Merkezi’ni ve Kapalı Salı

HİZMET ve ALTYAPI  8
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Pazarı’nı hizmete açtık. İnşallah
önümüzdeki günlerde de birçok
hizmetlerimizin temel atma ve açılış
törenlerinde sizlerle birlikte olacağız." dedi.

“BİZ GÖNÜL ALMASINI 
BİLİRİZ AH ALMASINI BİLMEYİZ”
“Biz gönülleri feth ede ede buralara geldik.
Biz, “ah” almasını bilmeyiz, biz gönül
almasını biliriz.” diyen Belediye Başkanı
Yücel, Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye
öğüdünü okudu ve Hz. Ömer’in adalet
anlayışını örnek aldıklarını söyledi. 

“HALKIMIZ BİZİ “HAKSIZLIKLARI,
BASKILARI KALDIRSIN, 
ADALETLİ YÖNETSİN” DİYE 
SEÇTİ, 4 YILDA ONLARIN BU
GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIK”
Alanya halkının kendilerine duyduğu

güveni hiçbir zaman boşa
çıkarmadıklarını belirten Belediye
Başkanı Yücel, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Halkımız bizi, eşit,
adaletli, hoşgörülü
yöneteceğimize inandığı için;
haksızlıkları, baskıları
ortadan kaldıracağımıza
inandığı için Kestel’den
Alanya’ya taşıdı. Biz, hiçbir
zaman onların bizlere duyduğu
güveni boşa çıkarmadık.”

“EN ÜCRA KÖŞEDEKİ 
VATANDAŞIMIZIN HALİNİ SORDUK”
“Alanya’nın en ücra köşesinde yaşayan tek
bir insan olsa bile O’nun elini öptük, halini
sorduk, derdini dinledik. Yarasına merhem
olmaya çalıştık. 37 yıllık Teleferik hayalini
gerçekleştirirken, Bayır Mahallemizdeki
Hüseyin amcamızın evine sağlık ekibimizle
gittik; tansiyonunu ölçtük, ilaçlarını verdik.
Alanya merkezde Güneş Enerji Santrali’ni
hizmete açarken, Soğukpınar’da yolu
olmadığı için evinden çıkamayan engelli
Mehmet kardeşimizin evinin önündeki
engelleri kaldırdık. Alanya’ya Kapalı
Pazar Yeri’ni kazandırırken, Demirtaş
Mahallemizde evi yanan Emine
teyzemizin evini yeniledik.” 

“YILLARCA UNUTULAN 
VATANDAŞLARIMIZI HATIRLADIK”
“Ramazan’da Alanya merkezde 3 ayrı
noktada her gün 2.500 kişiye iftar
sofrası kurarken, Çamlıca Yaylası’ndaki
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Ayşe ninemize kapısını çalarak gıda paketimizi teslim ettik.
Prestij Caddeleri ile Alanya’nın prestijini arttırırken,
Dimalacami’de Fatma annemizi ambulansımızla hastaneye
taşıdık. Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın diye Oba Kız
Yurdu’nu yaparken, Mahmutlar, Kestel ve Payallar’da 2 çok
amaçlı liseyi inşa ettik. Alanya’ya 60 km uzaklıktaki
Karapınar Mahallesi’ni ilk kez parkla, meydanla, asfaltla
tanıştırdık. Şehrimizi bir ay önce Demirtaş Kültür Merkezi ile
taçlandırırken, Alanya’nın en uzak mahallelerinde yıllarca
varlığı unutulan insanımızın hizmet sevincine, hatırlandığı
için mutluluk gözyaşlarına şahit olduk.” 

PROTOKOL ÜYELERİYLE SAHNEDE AÇILIŞ YAPILDI
Başkan Yücel’den sonra kürsüye gelen MHP Antalya
Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’in belediyeciliğinin tartışılmaz
olduğunu vurgulayarak; “Böyle dev bir eseri Alanya’ya ve
Türkiye’ye kazandırdığı için kendisini tebrik ediyorum.”
dedi. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ise; Başkan

Yücel’i tebrik etti. Konuşmaların ardından Başkan Yücel,
Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın açılışını protokol üyeleriyle
birlikte yaptı. 

İREM DERİCİ’DEN MUHTEŞEM KONSER
Havai fişek gösterisinin ardından saat 21.00'de ünlü Pop
Müzik Sanatçısı İrem Derici'nin konseri gerçekleşti. İrem
Derici, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya’da yaşayan yerleşik yabancı öğrenciler ve kardeş
şehirlerden gelen öğrencilerle birlikte 'Hayat Bayram Olsa'
şarkısını söyledi. Derici'nin Başkan Yücel ve çocuklarla
söylediği şarkı büyük alkış aldı. Başkan Yücel, konser
sırasında sanatçıya teşekkür plaketi ve üzerinde İrem
Derici’nin resmi bulunan su kabağı takdim etti. Alanya’yı çok
beğendiğini ve Alanya’dan ev almak istediğini konser
sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşan İrem
Derici, sahne performansı ile izleyicileri büyüledi. Birçok
parçasını konser alanını hınca hınç dolduran binlerce genç
ile söyleyen İrem Derici’nin konseri geç saatlerde bitti.
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ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR
SOSYAL YAŞAM ALANINA

AKIN ETTİ
Tavşandamı Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam

Alanı’nın açılışına akın eden çocuklar ve
vatandaşlar okulların folklor gösterilerini ve

alandaki etkinlikleri izledi. Alanı önceden
dolduran yüzlerce vatandaş, Alanya manzarası
eşliğinde Alanya’nın muhteşem güzelliğinin
tadını çıkarırdı. Çocuklar ise kendileri için
oluşturulan etkinliklerle hem el becerilerini
geliştirdiler hem de  keyifli dakikalar geçirdiler.
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KAPALI SALI PAZARI
HİZMETE AÇILDI
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Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı
yanında yapılan Kapalı Salı Pazarı düzenlenen

tören ile hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 

“4 yıl önce söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza
ve pazarcı esnafımıza kapalı ve modern bir pazar
alanı kazandırdık. Alanyamıza, vatandaşlarımıza

ve pazarcı esnafımıza hayırlı olsun.” dedi.



Törenin açılış konuşmasını yapan Alanya Pazarcılar
Odası Başkanı Hasan Yiğit, “Alanya’mıza bir ilki
yaşatarak esnaflarımıza modern ve kapalı bir pazar

alanı kazandıran Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür
ediyorum. Yıllardır büyük bir özlemle beklediğimiz kapalı
pazar yeri son derece modern olarak Büyük Alanya’nın
Büyük Başkanı tarafından hizmete sunuldu. Kendilerine tüm
pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız adına teşekkür
ediyorum.” dedi. 

“CUMA PAZARINI YENİLEYİP ALANYA’YA 
YAKIŞAN BİR SOSYAL TESİS YAPACAĞIZ”
“Bundan sonraki hedefimiz, Alanya merkezde Cuma

Pazarı’nı yenilemek ve Alanya’ya yakışır bir sosyal tesisi
kentimize kazandırmak olacaktır” şeklinde sözlerini sürdüren
Belediye Başkanı Yücel, mevcut Cuma Pazarı yeri için yeni
bir proje hazırladıklarını açıkladı. Belediye Başkanı Yücel,
“25-26 yıldır mahkemelik olan Cuma Pazarı’nda hukuksal
sorunların lehimize sonuçlanmasının ardından hemen yeni
projesini hazırladık. Hem düğün salonu, hem  kapalı pazar
alanı, hem de 700 araçlık otopark olarak hizmet verecek
nezih bir mekan tasarladık. İnşallah en kısa sürede ihalesini
gerçekleştirip, inşasına başlayacağız. Alanya merkezde
insanlarımızın konforlu alış-veriş yapabileceği, güzel vakit
geçirebileceği yeni bir sosyal tesisi halkımızın hizmetine

HİZMET ve ALTYAPI  14
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sunacağız.” diye konuştu. 

MAHALLELERE DE 
KAPALI PAZAR YAPILACAK
Kapalı pazar alanlarının mahallelerde de
yaygınlaştırılacağını kaydeden Belediye
Başkanı Yücel, “Batı bölgemizde Avsallar
Mahallemize de bir kapalı pazar yeri projesi
hazırlıyoruz. En kısa sürede projesini
tamamlayıp, çalışmalarına başlayacağız.” dedi.

PAZARCILAR ODASINDAN 
TEŞEKKÜR PLAKETİ
Konuşmaların ardından Pazarcılar Odası
Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e açılış töreni anısına bir
plaket takdim etti. Başkan Yücel, açılış törenin
ardından pazarcı esnaflarını tek tek ziyaret
ederek, bereketli kazançlar diledi. Esnaflar,
Başkan Yücel’e kapalı pazar yeri için teşekkür
ettiler.
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Demirtaş Mahallesi’yle birlikte 22 mahalleye hizmet verecek doğu
mahallelerinin en büyük özlemi “Demirtaş Kültür Merkezi” 24 Mart’ta
düzenlenen büyük bir törenle hizmete açıldı. 1000 kişilik ana salon,
kapalı alanlar, kütüphane, bilgisayar odası, toplantı ve konferans
salonlarının yeraldığı Kültür Merkezi, halkın kullanımına sunuldu.

DOĞU MAHALLELERİNİN EN
BÜYÜK ÖZLEMİ 
DEMİRTAŞ KÜLTÜR
MERKEZİ HİZMETE AÇILDI



Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 2016 yılında temeli atılan ve 6 Milyon TL’lik bir
yatırım olan Demirtaş Kültür Merkezi’nin düğün, nikah

ve sünnet gibi organizasyonların yapılabileceği büyük
salonuyla, 10 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanesiyle,
bilgisayar odasıyla, açık ve kapalı mekanları, otoparkıyla
halkın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek büyük bir
sosyal tesis olduğunun altını çizdi.
Belediye Başkanı Yücel, “Proje ve hizmetlerimizi planlarken,
Alanya’yı bir bütün olarak düşünüyoruz. Tüm mahallelere
eşit ve adaletli şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz. Göreve
geldiğimizde, “Merkez’de ne varsa, kırsal mahallelerimizde
de aynısı olacak, demiştik. İşte, Demirtaş Kültür Merkezimiz
bu sözümüze en güzel örnek”. dedi.

Demirtaş ve çevresinde bulunan 22 mahalleyle birlikte
Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak’ta yaşayan vatandaşlara da
hizmet verecek Demirtaş Kültür Merkezi’nde toplantı, kongre
ve konferans gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlenebileceğini
vurgulayan Belediye Başkanı Yücel, “30-40 yıl sonrası da
düşünülerek planlanan binamızın statiği ve mimari yapısını,
gelecek yıllarda 2-3 kat daha arttırarak tiyatro ve sinema
salonu yapabilecek özellikte tasarladık” ifadesini kullandı.

“TEKERİNİZE TOPRAĞI DEĞDİRMEDEN 
DEMİRTAŞ’A İNDİRECEĞİZ”
Demirtaş Kültür Merkezi’yle birlikte Alanya Belediyesi’nin
büyük Alanya’ya kazandırdığı hizmet ve yatırımlarla ilgili de
bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Mahallelerimizin en büyük sorunlarından biri de yol ve
ulaşımdı. Göreve gelir gelmez Alanya merkezde,
mahallelerimizde, kırsal bölgelerimizde ve tüm
yaylalarımızda asfalt seferberliği başlattık. 11 Milyon TL
maliyetle kurduğumuz asfalt plentimiz ve ocağımızla asfaltı

daha ucuza üretiyoruz. 4 yılda 800 km asfalt döktük. 185 km
yeni yol açtık. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla,
güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında
yollar kazandırdık. Bu yaz da asfalt çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz. Yaylalarımızı ihya edeceğiz.
Taşatan’dan çıkan bir vatandaşımızı, aracının tekerine
toprağı değdirmeden Gören, Samsa, Köprübaşı, Gömürgen,
Kadıyakası, Gökbel, Sarımut, Dikmetaş, Söğüt, Tokar, Kaş ve
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Koçdavut yolundan Demirtaş’a indireceğiz” dedi.

“KIRSALDAKİ BAZI YERLER CUMHURİYET 
TARİHİNDEN BU YANA ALAMADIĞI 
HİZMETLERİ DÖNEMİMİZDE ALDI”
Kırsaldaki birçok yerin Cumhuriyet tarihinden bu yana
alamadığı yatırımları ve hizmetleri dönemlerinde aldığını
belirten Başkan Yücel, “Şimdiye kadar buralara hizmet eden
ve emeği geçen tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize,
belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, il genel meclis
üyelerimize, muhtarlarımıza, azalarına ve sivil toplum
örgütlerine teşekkür ederim. Ancak, artık hizmet zamanı
bizde. İnşallah halkımızın bize duyduğu güven ve destekle
çok daha güzel projeleri gerçekleştireceğiz. 
Artık üreterek güçlenen, güçlendikçe büyüyen ve
büyüdükçe de halkına daha çok hizmet eden bir
belediyeyiz” vurgusunu yaptı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 
DEMİRTAŞLILARA KÖPRÜ MÜJDESİ
Demirtaş’ın en önemli sorunlarından biri olan Demirtaş
Yenidamlar Köprüsü’nün inşaatına da başladıklarını
müjdeleyen Belediye Başkanı Yücel, “Yıllardır ‘ha yıkıldı
yıkılacak’ denilen, vatandaşlarımızın üzerinden korkarak
geçtiği, bir türlü yapılamayan bu köprüyü yapmak da bizlere
nasip oldu. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu
köprüyü en kısa zamanda tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı
uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

“ALANYA’YI BÜYÜK PROJELERDE BULUŞTURDUK”
“Alanya için hayal denilen projeleri gerçeğe dönüştürmeye
devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Yücel, “Yapılamaz
denilen işleri yapıyoruz. Büyük Alanya’yı Büyük projelerle
buluşturuyoruz. Unesco Dünya Kültür Mirası adayı olan
Alanya Kalesi’nin doğal ve tarihi yapısını korumak için,
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Alanya Kalesi’nin ulaşım ve trafik problemine en iyi çözüm
olan teleferiği 35 Milyon TL’lik bir yatırımla geçeğe
dönüştürdük. 

Belediye Hizmet Binası inşaatımız hızla yükseliyor. Yaklaşık
70 milyonluk bir yatırım olan Belediye Hizmet Binamızı, kısa
bir sürede tamamlayıp, hizmete açacağız. 
Toslak Mahallemizde 94 dönümlük bir alana Güneş Enerji
Santrali kurduk ve 11 Temmuz’dan beri elektrik üretiyoruz.
Ürettiğimiz elektriği satıyoruz ve elde ettiğimiz gelirle
belediyemizin tüm elektrik ihtiyacını fazlasıyla karşılıyoruz.”

“BATIYA KONAKLI VE GÜNEY 
DÜĞÜN SALONLARINI KAZANDIRACAĞIZ”
“Batı mahallelerimizde de 2018 yılında hizmetlerimizi
katlayarak arttıracağız. Güney Düğün Salonumuzun inşaatına
başladık. Konaklı Düğün Salonu’nun da ihalesi biter bitmez
temelini atacağız. Çayarası Yaylamızda çalışmalarına
başladığımız Ticaret Merkezinin bu yaz açılışını
gerçekleştireceğiz. Hizmetlerimizle altın çağını yaşayan

Alanya’yı, refah seviyesi yüksek, mutlu insanların yaşadığı,
örnek alınan bir şehir yapmak için çalışıyoruz” dedi.

“MADDİ MANEVİ KATKI 
SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”
Başkan Yücel açılış konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Kültür Merkezimizin yapımına maddi ve manevi katkı
sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel
Müdürlüğüne, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve
MHP Antalya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Günal’a teşekkürü
bir borç bilirim. Kültür Merkezi’nin hiçbir bedel istemeden
mimari projesini çizen Belediye Meclis Üyemiz ve Yüksek
Mimar Melike Nazifoğlu’na, başından bu yana projeyle ilgili
çalışmaları yürüten değerli belediye çalışanlarıma sizlerin
huzurunda teşekkür ederim. ” dedi.

Alanya Müftüsü Mustafa Topal’ın yaptığı duanın ardından
Demirtaş Kültür Merkezi halkın hizmetine sunuldu. Başkan
Yücel, davetlilere merkezi gezdirerek düzenlenecek
etkinliklerle ilgili bilgi verdi, konukların sorularını yanıtladı.
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ALANYA KALESİ VE ÇEVRESİ
TELEFERİKLE ŞAHA KALKTI

Alanya’nın, kültürel ve doğal
değerleriyle Akdeniz’in en önemli
turizm merkezleri arasında
olduğunu belirten Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Başta teleferik
olmak üzere gerçekleştirdiğimiz
yatırımlarla iç ve dış turizme büyük
katkı sağlıyoruz” dedi.



A lanya’nın 37 yıllık hayali, ilçenin en büyük projesi
Alanya Teleferik’i 2017 yılında hayata geçiren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarihi Alanya

Kalesi ve civarını bu çalışmayla adeta şaha kaldırdı. 11
Ekim’de açılan, kısa sürede turistlerden ve vatandaşlardan
büyük ilgi gören teleferik, muhteşem Kleopatra manzarasıyla
8 ay gibi kısa bir sürede 300 bin misafiri Alanya’nın tarihi
noktalarından biri olan Alanya Kalesi içindeki Bedesten
bölgesine ulaştırdı.

İLÇENİN EN BÜYÜK PROJESİ 
Toplamda 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle
hizmet veren teleferik, saatte 1130 kişi taşıyor. Tarihi Alanya
Kalesi ve civarının bu çalışmayla adeta şaha kalktığını ifade
eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu
hizmet Alanya’nın yıllardır hayalini kurduğu önemli bir
yatırım. 9 milyon Euro ‘ya mal olan bu proje sayesinde kısa
sürede 300 bin misafiri Alanya’nın tarihi noktalarından biri
olan Bedesten bölgesine ulaştırdık.  Bedesten bölgesi hiç

almadığı turisti 8 ayda aldı. Turizm adına ciddi bir ivmeyi
şehre kattık” dedi.

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

TURİZM SEKTÖRÜNE FARKLI BİR SOLUK GETİRDİ
Dünyaca ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarının üzerinden
Alanya Kalesi’ne tırmanarak hem ulaşım hem de seyirlik
hizmet veren teleferik, tüm güzellikleri tek seferde
ziyaretçilerinin hizmetine sunuyor.
Kent sakinleriyle turistlere yeni ve farklı bir deneyim yaşatan
bu yatırım, dış turizme olduğu kadar iç turizme de büyük
katkı sağlayarak turizmi canlandırmaya devam ediyor.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi'nde  
9 Aralık 2017 tarihinde temeli atılan yeni belediye binası

inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, yeni belediye
binası inşaatının hedeflendiği gibi hızla devam ettiğini ve 8-9 ay

sonra tamamlanarak Alanya halkının hizmetine açılacağını belirtti.

BAŞKAN YÜCEL, 
“YENİ BELEDİYE BİNASI YÜZDE

60 TAMAMLANDI”
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Denetleme gezisi öncesinde
belediye teknik ekibi ve yüklenici
firma yetkilileri ile bir araya gelen

ve projeyi inceleyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ardından
basın mensuplarıyla birlikte yapımı
süren belediye hizmet binası inşaatını
gezdi. 

“YENİ BELEDİYE BİNASI 
YÜZDE 60 TAMAMLANDI” 
Gezi sonrası inşaatın son durumu
hakkında basın mensuplarına bilgiler
veren Başkan Yücel, inşaatın yüzde
60'lık bir bölümünün tamamlandığını
söyledi. 8-9 ay gibi bir sürenin ardından
binayı açılışa hazır hale getirmeyi
planladıkları anlatan Başkan Yücel,
"Temelini 9 Aralık’da  attığımız binamızın
çalışmaları planladığımız gibi devam
ediyor. İnşaatın bitirilmesi aşamasına
doğru ilerliyoruz. İnşaatımızı yüzde 60
oranında tamamladık. Hedeflediğimiz
zaman diliminde de bitireceğiz” dedi. 

EN AZ 50 YIL HİZMET VERECEK
Alanya’ya en az 40 - 50 yıl rahatlıkla
hizmet verecek bir bina inşa ettiklerini
belirten Başkan Yücel, “Tüm hedefleri
zamanında yerine getirdiğimiz gibi, bu
hedeften de sapmadan ilerliyoruz.
Binanın gerek proje gerekse
yapımında vatandaşlarımızın en kolay
ve en hızlı hizmeti alabilmeleri için her
şey düşünüldü. Yeni binamızı Allah’ın
izni ile dört dörtlük hizmete

sunacağız.” diye konuştu.

150 ARAÇLIK OTOPARK
Binanın yapımına başlandığından
buyana gündeme getirilen otopark
sorununa da değinen Başkan Yücel
şunları söyledi;  “Şu anda otopark
bölümü olarak 150'ye yakın araç için
alanımız var. Ayrıca bina çevresinde de
ilave otopark çözümleri getireceğiz.
Yıllarca, fazlasıyla taşıyabilecek
durumda. Ayrıca Oba Mahallesi’ne
çıkışları rahatlatmak için Oba
Köprüsü’nün yanına yeni bir köprüye de
kısa bir zaman içerisinde
başlayacağız.” dedi.

“BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDEKİ
YOLLARIN BİRBİRLERİNE
BAĞLANTISI YAPILACAK”
Binanın gerek kuzeyinde gerekse
doğusunda ulaşım ile ilgili bir sıkıntının
yaşanmayacağına vurgu yapan Başkan
Yücel, “Yeni Belediye Binasının
çevresindeki yolların birbirleri ile
bağlantısı yapılarak, bütün yolların çıkışı
Çevre Yolu’na bağlanacak. Hem Çevre
Yolu hem de Eski Gazipaşa Yolu
dediğimiz yoldan giriş kullanılacak.
Buradaki yolların tamamını Başkent
Hastanesi'nin olduğu yere kadar tek
yön düşünüyoruz. Yukarı yol çift yön alt
yol tek yol olacak. Yeni yolu Çevre
Yolu'na bağlayınca da şu andan daha
kullanışlı bir hale gelecek." ifadelerini
kullandı. 
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ALANYA BELEDİYESİ
ASFALT 

REKORU KIRDI



4yılda Alanya genelinde yaklaşık 800 km asfalt
döktüklerini açıklayan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, 11 Milyon TL’lik yatırım yaparak

kurdukları Asfalt Plenti ve Maden Kalker Ocağını hizmete
geçirerek, daha az maliyetle, daha kaliteli ve daha hızlı
hizmet verdiklerini belirtti. 5 yıllık asfalt hedefinin 4 yılda
aşıldığını kaydeden Başkan Yücel, Akdeniz bölgesinde ilk
olarak gürültüyü yarı yarıya azaltan sessiz sıcak asfalt
dönemini de kendilerinin başlattıklarını kaydetti.

HİZMET ALAMAYAN BİRÇOK 
MAHALLE ASFALTLA TANIŞTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı
asfalt seferberliği ile şimdiye kadar hizmet alamamış
birçok mahalle ve yayla yolları ilk kez asfalt ile tanıştı. 4
yılda 2.750 kilometre yolu stabilize ederek hizmete sunan
Alanya Belediyesi 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında toplam
600 kilometre sathi kaplama, 165 kilometre sıcak asfalt
çalışması gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi 4 yılda yaklaşık
800 km asfalt döktü.

11 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA 
ASFALT TESİSLERİ KURULDU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfaltı daha
ucuza üretebilmek için 11 Milyon TL maliyetle asfalt plenti
ve maden kalker ocağı olmak üzere 2 büyük tesisi hayata
geçirdi. Alanya Belediyesi’nin kendi tesislerini faaliyete
geçirmesiyle daha hızlı ve kaliteli asfalt hizmeti verdiklerini
kaydeden Başkan Yücel, “Asfaltın hammaddesini kendimiz
üretiyoruz. Artık mahallelerimize sıcak asfalt döküyoruz.
Kent merkezinde sessiz asfaltı tercih ediyoruz.
Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle
kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar
kazandırdık.” dedi.

4 YILDA 165 KM SICAK ASFALT SERİLDİ
Merkez, doğu, batı ve yaylalarla birlikte çok geniş bir
alanda yol ve asfalt çalışması yapan Alanya Belediyesi, 4
yılda 165 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. Şehrin trafik
akışının rahat ilerlemesini sağlayan düzgün bir yüzeye
sahip, trafik işaretlerinin kolay uygulanabildiği, araçların
seyri sırasında düşük gürültü seviyesine sahip, konforlu
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seyahat imkânı sağlayan sıcak asfaltı tercih eden
Alanya Belediyesi, 2018 yılından itibaren ilçe genelinde
sadece sıcak asfalt uygulamasına geçmeyi planlıyor.

600  KM SATHİ KAPLAMA, 
2.750 KM STABİLİZE YOL YAPILDI
Alanya Belediyesi tarafından merkezde ve kırsalda 2014
ile 2017 yılları arasında 2.750 kilometre yolda stabilize
çalışması yapıldı. Özellikle kırsal mahallelerdeki yolları
yeniden düzenleyen Belediye, kırsal ve yaylalara ulaşımı
sağlayan yollarda iyileştirme yaparak kaliteli ve
kesintisiz ulaşım ağını kurdu. Sarımut, Gökbel ve
Söbüçimen Yaylası’na kurulan şantiyelerle daha hızlı
hizmet etme imkanı bulan ekipler, uzak mahallelerde
yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

4 YILDA BOZULAN YOLLARDA 
3 BİN TON YAMA KULLANILDI
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler,
ilçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda üst
yapı düzenlemesi kapsamında 3 bin ton asfalt yama
çalışması yaptı. Sadece Yol ve Asfalt Şefliği’ne bağlı
ekiplerin çalışmalarında rotmiks yerine sıcak yama
kullanılmasıyla 1 Milyon 100 TL tasarruf sağlandı.

2018 YILINDA HEDEF TÜM 
BÖLGELERDE SICAK ASFALT
2018 yılı asfalt sezonu için hazırlıkların sürdürüldüğü
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Bundan sonraki hedefimiz tüm bölgelerde sıcak asfalt
serimi yapmak. 2018 yılı asfalt sezonu için
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Planlamalarımız ve
vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda
çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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OKURCALAR’A
DÖRT DÖRTLÜK CADDE
Alanya Belediyesi sıcak asfalt

çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Avsallar, İncekum ve Okurcalar

Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran
ekipler, Okurcalar Mahallesi’nde Mehmet Ali
Birdoğan Caddesi’ni sıcak asfaltla kapladı.

AVSALLAR VE İNCEKUM’A 
5 KM SICAK ASFALT
Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, sıcak
asfalt çalışmasına merkez ve mahallerde tüm
hızıyla devam ediyor. Batı bölgelerinde
çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Avsallar ve
İncekum Mahallesi’nde 5 kilometre sıcak
asfalt çalışması gerçekleştirdi.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI
OKURCALAR’DA DEVAM EDİYOR
Okurcalar Mahallesi’nde bölünmüş yol olarak
hizmete açılan Mehmet Ali Birdoğan Caddesi
sıcak asfaltla kaplandı. 1 kilometrelik alanda
çalışma yapan ekipler caddeyi tamamen
elden geçirerek modern bir görünüme
kavuşturdu. 
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 4 YILDA 438 BİN 401 METREKARE 
KALDIRIM VE PARKE YAPILDI

ALANYA BELEDİYESİ ŞEHRE MODERN CADDELER KAZANDIRDI

Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için
mahallelerde çok yönlü çalışmalarını
sürdüren Alanya Belediyesi, 4 yılda 438 bin

401 metrekare kaldırım ve parke çalışması
gerçekleştirdi. Özellikle engelli kullanımına uygun
kaldırımları ile Alanya’yı 4 yılda örnek bir kent
haline getiren Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, 4 yılda yaptıkları rekor yatırımla
mahallelere, çağdaş bir şehir kimliği kazandırdı.

MODERN CADDELERİN SAYISI ARTTIRILDI
İlçe genelinde parke taşları ile döşenmiş modern
caddelerin sayısını her geçen gün artıran Alanya
Belediyesi, bu yönde sürdürdüğü yatırımlarına
devam ediyor. 2014 yılında 11 Bin 127 metrekare
olan kaldırım ve parke oranını 4 yılda rekor bir
yatırımla 438 Bin 401 metrekareye çıkaran Alanya
Belediyesi, kente kazandırdığı prestij caddeleri ile
de adından söz ettiriyor.

YÜCEL, “ MAHALLELERE ÇAĞDAŞ 
 BİR ŞEHİR KİMLİĞİ KAZANDIRIYORUZ”
Program ve plan dâhilinde mahallelerin öncelikli alt
ve üst yapı sorunlarını çözdüklerini söyleyen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,  4
yılda yaptıkları rekor yatırımla mahallelere, çağdaş
bir şehir kimliği kazandırdıklarını anlattı.
Mahallelere dört dörtlük hizmet götürdüklerini ifade
eden Başkan Yücel, “Merkez mahallelerimizde
yaptığımız program dâhilinde belirlenen
caddelerde kentin gelişimine uygun olarak parke
taşını tercih ettiğimiz üstyapı çalışması
gerçekleştiriyoruz. Sadece kent merkezi ve merkez
mahallelerinde değil hatta kırsal mahallelerimizin
meydan düzenlemelerinde de parke çalışması
yapıyoruz. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalar
devam edecek.” dedi. 
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4 YILDA 185 KM YENİ YOL AÇILDI

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN REKOR; 

A lanya Belediyesi, yollar ve altyapı yatırımlarıyla
dar yolların genişletilmesi ve modern
kentleşmenin hızlanması için yatırım ve

hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Alanya
Belediyesi, mahalleler arasındaki kopukluğu gidermek
ve ulaşımı alternatif yollarla daha rahat hale getirmek
için mevcut yollarda genişletme çalışmalarının yanı
sıra yeni yolları da hizmete sunuyor. 

İMAR YOLLARI BİR BİR AÇILIYOR
Merkez mahallelerde imar yollarını bir bir açarak
kentin gelişimine büyük katkı sağlayan yatırımları
hayata geçiren Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde
de altyapı, yol genişletme ve asfalt gibi çok yönlü bir
çalışma yürütüyor. 4 yılda 2.750 kilometre yolda
çörezleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yol
çalışmalarında kalıcı yatırımları hedeflediklerini
söyledi. 

“KUZEY ALANYA’YA 
ÇOK ÖNEMLİ YOLLAR KAZANDIRDIK”
Alanya merkezde de yol ve ulaşımla ilgili çok önemli
çalışmalar yürüttüklerini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Kuzey Alanya’da,
Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yıllardır açılamayan
imar yollarını açtık. Gelişimini hızla sürdüren Cikcilli ve
Oba mahallelerimize birçok yeni yollar kazandırdık.
Yeni açılan ve genişletilen yolları, altyapı
çalışmalarıyla birlikte hizmete açtık. 4 yılda 185
kilometre yeni yol ile 2.750 km yolda düzenleme ve
çörezleme çalışması gerçekleştirdik. Bu oranlar
gerçekten rekor sayılabilecek çok ciddi rakamlar.
Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için tüm
mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı
arttırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Alanya Belediyesi, Alanya’nın dört bir tarafında yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açım çalışmaları ile merkez ve kırsal mahallelerde 4 yılda 185 kilometre yeni yol açan
belediye, 2.750 kilometre yolda düzenleme ve çörezleme çalışması gerçekleştirerek,
mahalleler arasında kesintisiz ulaşımı sağladı.

Eski köprü



Demirtaş’ın en önemli sorunlarından biri olan Demirtaş
Mahallesi Sedre Çayı  Köprüsü’nün inşaatına
başladıklarını müjdeleyen Belediye Başkanı Yücel,

“Yıllardır ‘ha yıkıldı yıkılacak’ denilen, vatandaşlarımızın
üzerinden korkarak geçtiği, bir türlü yapılamayan bu köprüyü
yapmak da bizlere nasip oldu. Vatandaşlarımızın yoğun
olarak kullandığı bu köprüyü en kısa zamanda
tamamlayacağız.” dedi.

MODERN KÖPRÜ EN KISA ZAMANDA HİZMETTE
Sel baskınları nedeniyle büyük hasar gören ve yıkılma tehlikesi
ile karşı karşıya olan köprü için geçtiğimiz yıl söz veren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sözünü tuttu.
Vatandaşların isyan ettiği ve büyük risk altında olduklarını
belirttikleri köprünün az ilerisine Başkan Yücel, yeni ve modern
bir köprü yaptırmak için çalışmalara başladı. Çift şeritli ve 2
metrelik yaya ve engelli yolu da yer alan yeni köprü kıştan
önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Demirtaş ve çevre mahalle sakinleri çalışmaları nedeniyle
Alanya Belediyesi ve Başkan Yücel'e teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, “VATANDAŞLARIMIZIN 
SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ”
24 Mart’ta düzenlenen Demirtaş Kültür Merkezi’nin açılışında
vatandaşlara müjdeyi veren Belediye Başkanı Yücel, Demirtaş
Mahallesi Sedre Çayı Köprüsü’nün imalatının hızla devam
ettiğini söyledi. Başkan Yücel, “Her zaman taahhütlerimiz
arasında olan Demirtaş’daki köprümüzün yüklenici firmaya
teslimini yapar yapmaz firma köprünün imalatına başladı. 1
milyon 250 bin TL +KDV maliyetle yaptırdığımız köprümüzü
inşallah Eylül-Ekim ayı gibi bitirip halkımızın hizmetine
sunacağız. Yıllardır bölge halkının serzenişi olan köprüyü
tamamlayıp, bu  bölgenin daha sağlık bir ulaşıma kavuşmasını
sağlayacağız. Ayrıca insanların köprünün yıkılmasından
duydukları korkuyu da bitireceğiz” şeklinde konuştu.
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BAŞKAN YÜCEL SÖZÜNÜ TUTTU
DEMİRTAŞ SEDRE KÖPRÜSÜ YAPILIYOR

Eski köprü



Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Tosmur ve
Payallar mahallelerinde kurduğu Atık Terfi Merkezleri
sayesinde çöpler çekici tırlar vasıtasıyla çöplüğe

taşındı. Bu sayede 550.000 TL yatırımla 3 yılda 9 Milyon TL
tasarruf sağlandı. 

PERSONEL VE ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 407 personel ve
113 araçlık filosuyla her mahallede hizmetlerine devam ediyor.
2014 Yılında 66 olan araç sayısı, 2018 yılında 113’e çıkartıldı. 

ÇÖP TAKSİLER HİZMETE GİRDİ
2016 yılında turistik bölgeler ve dar sokaklar için 2 adet çöp
taksi hizmete girdi. Çöp taksiler sayesinde dar sokaklar,
kapalı alanların çöp sorunu tamamen çözülerek trafik

yönünden rahatlama sağlandı. Çöp toplama saatlerinin
dışında da hizmet veren çöp taksiler, kullanım rahatlığı ile
çöplerin birikerek çirkin görüntü ve koku oluşturmasına
engel oldu.

66 KIRSAL MAHALLEDE 
ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VERİLİYOR
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 45 kırsal
mahalleye hizmet verilirken, 2017 yılında bu sayı 66’ya çıktı.
Alanya merkez, batı ve doğu mahalleleriyle birlikte kırsalda
bulunan 66 mahallenin de düzenli olarak çöpleri toplanıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİLDİ
Geri dönüşüme önem veren Alanya Belediyesi tarafından
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belirlenen

“Daha temiz bir Alanya” sloganıyla yola çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, çöp toplama ve geri dönüşüm konusunda geliştirdiği projelerle 4 yılda hem
tasarruf sağladı, hem de kenti tertemiz bir görüntüye kavuşturdu.

TEMİZLİK İŞLERİ
4 YILDA
ÇAĞ ATLADI
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noktalara 65 adet kafes, 65 adet kumbara, 100 adet pet
toplama kumbarası, 250 adet konteyner, 478 adet iç mekan
kutusu ve 50.000 adet poşet dağıtımı yapıldı. 

GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA 
BAŞARILI 6 BELEDİYEDEN BİRİSİ
Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geri
Dönüşüm Uygulamalarında Türkiye genelinde en başarılı
belediyeler arasına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26
Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Belek’te düzenlediği Atık

Yönetimi Sempozyumu’nda, Alanya Belediyesi Türkiye’deki en
başarılı 6 belediyeden biri seçildi. 

ŞEFFAF VE TURKUAZ TEPEGÖZLER 
ŞEHRE ESTETİK KATTI
Alanya Belediyesi, turistik bölgeler için tasarımı ve estetik
görüntüsüyle dikkat çeken yeni şeffaf tepegöz çöp kovaları
imal ettirdi. Türkiye’de ilk defa Alanya Belediyesi tarafından
imal ettirilen 300 adet şeffaf tepegöz çöp kovaları, ilçe
genelinde turistlerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlara
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monte edildi. Ayrıca 900 adet turkuaz renk tepegöz cinsi çöp
kovaları da muhtelif noktalara yerleştirildi. 

YERALTI ÇÖP KONTEYNIRLARI YAYGINLAŞTIRILIYOR
Yeraltı çöp konteyneri kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Alanya
Prestij Caddesi’nde bulunan 13 adet ve Mahmutlar Prestij
Caddesi’nde bulunan 21 adet yeraltı çöp konteynerindeki
çöpler vinçli çöp kamyonu vasıtasıyla periyodik olarak
toplanıyor.  Altyapısı hazırlanan sistemle ileriki yıllarda tüm kent
merkezinde yeraltı çöp konteynerine geçilmesi hedefleniyor.

“EKMEĞİNİ DEĞERLENDİR” PROJESİ İLGİ GÖRDÜ
Alanya Belediyesi, ekmek israfını önlemek için “Ekmeğini
Değerlendir” projesini hayata geçirdi. 300 adet bayat ekmek
toplama kumbarası Alanya genelinde uygun yerlere konuldu.
2018 yılı içinde 300 adet ilave kumbara dâhil edilerek bayat
ekmek projesine devam edilecek. 

TEMİZLİKTE ÖVGÜLER ALIYORUZ 
407 Personel ve 113 araçla tüm kente hizmet verdiklerini
söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
temizlikte övgüler aldıklarını vurguladı. Kentin temizliğini
sağlamak için ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Yücel,
“Halkımıza 7/24 tertemiz bir şehir sunmak için çok ciddi
yatırımlar yaptık. Araç sayımızı 66’dan 113’e çıkardık. Her
geçen gün güçlenen araç filomuzla kırsal mahallelerimizin
tamamına ulaşıyoruz. Atık Yönetiminde sayılı belediyeler
arasına girdik.  Doğuda ve batıda hizmete sunduğumuz Atık
Terfi Merkezleri ile 3 yılda 9 Milyon TL tasarruf sağladık. Prestij
caddelerinde başlattığımız yeraltı konteyneri sistemini tüm
kent genelinde yapmak için altyapısını oluşturuyoruz. Yeni
projelerle halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için dört
dörtlük çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



CENAZE HİZMETLERİ BİNASI 
FAALİYETE GEÇİYOR

A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, en önemli
projelerinden birisi olan Cenaze Hizmetleri Binası'nı faaliyete
geçiriyor. Alanya’nın önemli bir ihtiyacının giderildiğini

açıklayan Başkan Yücel, inşası tamamlanan Cenaze Hizmetleri
Binası’nın çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

ALANYA’NIN EN ÖNEMLİ SOSYAL İHTİYACI
Alanya'nın Oba Mahallesi'nde ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yakınında inşa edilen Cenaze Hizmetleri Binası inşaatı tamamlandı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in en önemli
projelerinden birsi olan Cenaze Hizmetleri Binasında, 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 BULUNUYOR 
Birçok hizmetin aynı 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 geleneklerimize uygun daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla Oba'da Cenaze Hizmetleri Binasını faaliyete
geçiriyoruz. İnşaatı 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.

35ALANYA
BELEDiYESi



GÜNEY DÜĞÜN SALONU 
BU YIL HİZMETE AÇILACAK
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Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde 10
mahalleyle birlikte çevresindeki mahallelere de ortak hizmet
verecek yeni bir düğün salonu daha yapıyor. Güney

Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına başlanan çok amaçlı Güney
Düğün Salonu, bölgenin yıllardır beklediği sosyal alan ihtiyacını
karşılayacak. 

1 MİLYON 720 BİN TL + KDV BEDELLE İHALE EDİLDİ
Projesi hazırlanarak, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Güney
Düğün Salonu 1 Milyon 720 Bin TL + KDV’ye ihale edildi. Projede
500 kişilik ana salon, muhtar odası, hazırlık odası, mescit,  mutfak,
bebek bakım odası bulunuyor. Ayrıca salonun dış mekanı da
projelendirilerek çocuk oyun grubu, piknik alanları ve dinlenme
mekanları oluşturulacak.

500 KİŞİLİK ANA SALON VE 
AÇIK MEKÂN OLARAK PROJELENDİRİLDİ
Salonla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Batıda 10 mahallemize ve bu mahallelerin yakınındaki yerleşim
bölgelerine birlikte hizmet verecek çok amaçlı yeni bir salonun daha
yapımına başladık. İlçemiz Güney Mahallesi’nde yapımına başlanan
çok amaçlı salon projesi Güney Mahallesi, Burçaklar Mahallesi,
Yenice Mahallesi, Orhan Mahallesi, Gözübüyük Mahallesi,
Gümüşgöze Mahallesi, Karamanlar Mahallesi, Güzelbağ Mahallesi,
Bayır Mahallesi ve Bayırkozağacı Mahallesi’nin düğün, nişan,
toplantı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Mahalle gezilerimiz sırasında
bölgede yaşayan vatandaşlarımıza söz vermiştik. Salonumuz bitince
yıllardır bu bölgenin ihtiyacı olan önemli bir eksikliği de gidermiş
olacağız. Güney Düğün Salonu’nu inşaatı devam ediyor, 6-7 ay gibi
kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız.
Alanyamıza ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi. 



A lanya Belediyesi,  Konaklı Mahallesi’ne dev bir kültür
merkezi kazandırıyor. Konaklı merkez ve çevre
mahallere hizmet edecek kültür merkezi, aynı

zamanda Alanya’nın ikinci Eşgilik Düğün Salonu özelliğine
de sahip olacak.

1.200 KİŞİLİK SALON
Konaklı Mahallesi, Ketir Mevkiine projelendirilen Konaklı
Kültür Merkezi tamamlandığında her türlü kültürel aktivitenin
düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceği
çok amaçlı bir konsepte sahip olacak. Projesi hazırlanan
Kültür Merkezinde 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli
düğün, nişan, toplantı, konser, kermes, eğitim çalışmaları
gibi tüm aktiviteler de düzenlenebilecek.  Merkezde ayrıca
küçük çaplı etkinlikler için de ayrı bir toplantı salonu ve
kütüphane de yer alacak. Böylece bölge halkı boş
zamanlarını da kütüphanede geçirebilecek; öğrenciler ise
ödevleri için araştırma yapabilecek.

ALANYA’YA İKİNCİ EŞGİLİK
Kültür merkezini diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği daha
hayata geçiren Alanya Belediyesi, batının en kalabalık
mahallesine hizmet edecek Konaklı Kültür Merkezi’ne, büyük
bir dış mekan da planladı.  Alanya'nın geleneksel eşgilik
düğün konseptini içeren bu bahçede, düğün ve her türlü
toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar
düzenlenebilecek.

BAHÇESİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE 
VE AİLELER İÇİN DİNLENME ALANI OLACAK
Ana binada bulunan mutfak, mescitler ve gelin damat
hazırlık odaları, salonun dışında bahçede yapılacak
etkinliklere de hizmet verebilecek profesyonellikte planlandı.
Ayrıca bahçede çocuk oyun grupları, çocuklar için eğlence

alanları ve aileler için oturma alanları yer alacak. Bodrum
kata ve alanın girişine planlanan otopark ise davetlilerin park
ihtiyacı karşılayacak.

BÖLGENİN EN BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN BİRİ
Konaklı Kültür Merkezi projesinin hazır olduğunu ve en kısa
sürede ihale edilip temelini atacaklarını söyleyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgenin en büyük
ihtiyaçlarından birini daha hayata geçireceklerini kaydetti. 

“ALANYAMIZA VE BÖLGE HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”
Başkan Yücel, “Konaklı ve çevresine hizmet edecek Kültür
Merkezi’nin projesini hazırladık. Merkezimizde her şey
düşünüldü; çok güzel bir proje ortaya çıktı. Her türlü kültürel
ve sosyal aktivitenin yapılabileceği 1.200 kişilik modern bir
salonumuz ve buna ilave olarak yine Alanya’nın ikinci Eşgilik
Düğün Salonu diyebileceğimiz büyük bir açık alanımız
mevcut. Bu alanı da her türlü toplantı ve yemekli
organizasyonun düzenlenebileceği bir bahçe olarak dizayn
edeceğiz. Merkezimizin ihale sürecini tamamlar
tamamlamaz kazmayı vuracağız. Alanya, hizmetin en iyisini
hak ediyor.  Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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YENİ CUMA PAZARI VE  
DÜĞÜN SALONU YOLDA

Başkan Yücel, şu anki alana yapılacak Alanya Kapalı
Cuma Pazarı ve Alanya Düğün Salonu’nun ihale
altyapısını hazırlar hazırlamaz inşaatına başlayacaklarını

söyledi. Merkeze yeni bir pazaryeri ve yeni bir düğün salonu
kazandıracak olan Alanya Belediyesi, aynı zamanda bölgenin
otopark sorununa da çözüm getiriyor.

DAHA MODERN VE DAHA 
İŞLEVSEL BİR PAZAR YERİ OLACAK
Şu an Cuma Pazarı ve Alanya Belediyesi Düğün Salonu olarak
kullanılan alanın daha modern ve daha işlevsel olarak
kullanımını sağlamak amacıyla, Alanya Belediyesi tarafından
bölgeye yeni bir pazaryeri ve düğün salonu kazandırılıyor.
Alanya Kapalı Pazar Alanı ve Alanya Düğün Salonu Projesi
hazırlandı ve en kısa zamanda ihalesi yapılacak.

PAZARCI ESNAFI MUTLU
Yeni pazar yerinin hayata geçirilmesiyle birlikte pazarcı
esnafının da rahatlayacağını belirten Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Esnaflar ürünlerini daha modern
tezgahlarda daha güzel sergileyebilecek. Pazar yerinin yarı
kapalı olması da ürünleri kışın yağmurdan yazın sıcaktan
koruyarak, vatandaşları daha taze sebze ve meyve satın
alabilmelerine imkan sağlayacak. Tezgahlarda yapılacak yeni
düzenlemeyle de vatandaşlar tezgah aralarında daha rahat
dolaşarak alış verişlerini yapabilecekler” dedi.

OTOPARK SORUNU DA ÇÖZÜLECEK
Alanya Kapalı Pazar Alanı’nın pazar haricinde de otopark
olarak kullanılmasını amaçladıklarını belirten Alanya Belediye
Başkan Adem Murat Yücel, konuya ilişkin şu açıklamalarda
bulundu:
“Yarı açık olarak yol kotunun altında tasarlanan pazar alanımızın
altı (yani bodrum katı) kapalı otopark, onun üstü ise ticari ve
sosyal alanlardan oluşacak.  Pazarın kurulduğu yarı açık pazar
alanını pazar harici günlerde otopark olarak kullanarak cuma
pazarı ve merkezin otopark sorununu da çözeceğiz”.

BU PROJE CUMA PAZARI 
BÖLGESİNE NEFES ALDIRACAK 
“Bu proje, son derece sıkışık olan cuma pazarı bölgesine
nefes aldıracak bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor” diyen
Başkan Yücel,  “Bu anlamda doğal hava akışına izin verecek
yapısal özellikler ve tasarım yaklaşımıyla da mikroklimatik
etki sağlanmış olup konforlu ve işlevsel bir pazar yeri
düşünüldü” ifadesini kullandı.

BÖLGENİN GAY RİMENKUL DEĞERİ ARTACAK
Belediye Başkanı Yücel, “Alanın ticari değeri
düşünüldüğünde ise kuzeydoğuda yoğunluğu artan dükkan
çözümlemeleri alanın gayrimenkul değerini arttırırken aynı
zamanda alana mekânsal bir zenginlik  de kazandırmaktadır.
Kuzey kısımda  üst kotta düşünülen düğün salonu binası ise
cephe tasarımıyla alanı zenginleştiren çok fonksiyonlu
modern bir görünüm sağlıyor” dedi.

“BÖLGEYE ÇOK AMAÇLI 
BİR DÜĞÜN SALONU KAZANDIRILACAK”
Düğün salonunun düğün törenlerinin haricinde de
kullanılabilmesi, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına
uygun çok amaçlı planlandığını kaydeden Belediye Başkanı
Yücel, “Salonumuzu düğün, nişan törenlerimizin yanı sıra
bayramlaşma, geleneklerimizin yaşatılması gibi tüm
organizasyonlarda vatandaşlarımızın kullanabilmesi için
nezih bir mekan olarak tasarladık. Yani Alanya merkezde
yeni bir mekan olmayı hedefleyen fonksiyonel çözümleri ile
insanların konforlu alış-veriş yapabileceği, güzel vakit
geçirebileceği bir merkez olarak kurgulandı” vurgusunu
yaptı.

2018’DE İHALE ALTYAPISI HAZIRLANACAK 
Başkan Yücel, Alanya Kapalı Pazar Alanı ve Düğün
Salonu’nun 2018 yılı içinde uygulama projesinin hazırlanarak
ihale alt yapısının tamamlamayı hedeflediklerinin de altını
çizdi.

2018’de proje ve hizmetlerine devam eden Alanya Belediyesi, mevcut cuma pazarı ve düğün
salonunun bulunduğu alana yeni bir Kapalı Cuma Pazarı ve Düğün Salonu projesi hazırladı. 
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Merkez ve kırsalda yatırımlarını sürdüren Alanya
Belediyesi, özellikle sosyal projelere daha da
ağırlık veriyor. Çamlıca Mahallesi’nde 450

metrekare alana çok amaçlı bir salon projesi hazırlayan
Belediye, bölgenin tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını bu
salonla karşılayacak.

HEM YETİŞKİNLERE HEM DE 
ÇOCUKLARA HİZMET EDECEK
Çamlıca Mahallesi’yle birlikte çevre mahallelere de hizmet
verecek olan çok amaçlı salon projesinde muhtarlık ofisi,
doktor odası, nişan, düğün, toplantı gibi etkinliklerin
yapılabileceği 300 kişilik çok amaçlı bir salon, mutfak ve çay
ocağı,  engelli bay ve bayan wc,  yine bay ve bayan
mescitleri bulunuyor. Ayrıca açık alanda oyun grupları,

pergolalı oturma yerleri, otopark alanları yer alıyor.

DOĞU VE BATI MAHALLERİMİZİN TAMAMININ
SOSYAL ALAN İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ
Merkez ve kırsaldaki hizmet yatırımlarına devam ettiklerini
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Bu
arada doğu ve batıdaki tüm mahallerimizin sosyal
ihtiyaçlarını karşılayacak kültür merkezleri ve çok amaçlı
salon projelerimizi de sürdürüyoruz. Toslak Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu, Kestel Kültür Merkezi ve Düğün ile Demirtaş
Kültür Merkezi’ni hizmete açtık. Bunların yanısırı Yaylalı ve
Çamlıca mahallelerimize de çok amaçlı yeni birer salon
kazandıracağız. Yine batıda Konaklı Kültür Merkezi ve
Güzelbağ ve çevresine hizmet edecek Güney Kültür Merkezi
ve Düğün Salonumuz da yolda.” dedi.

Alanya Belediyesi doğuda Çamlıca Mahallesi’ne çok amaçlı  yeni bir salon kazandırıyor. Projesi
hazırlanan çok amaçlı salonun en kısa zamanda ihalesi yapılarak inşaatına başlanacak.

ÇAMLICA’YA 
ÇOK AMAÇLI SALON



MAHMUTLAR EL SANATLARI
MERKEZİ YENİLENİYOR

Mevcut tek katlı el sanatları merkezini yeniden
planlayarak binanın üzerine ilave kat ve çatı projesi
hazırlayan Alanya Belediyesi, yoğun talep üzerine

yetersiz kalan merkezi yeniliyor. 

MERKEZDE GELENEKSEL EL SANATLARI İCRA
EDİLİRKEN, KURSLAR DA DÜZENLENEBİLECEK
Merkez tamamlandıktan sonra geleneksel el sanatları icra
edilirken bir taraftan da eğitim amaçlı çeşitli kurslar
düzenlenebilecek. Proje kapsamında 5 adet çok amaçlı
derslik, bayanların ders aralarında vakit geçirebilmesi için kış
bahçesi, mutfak, depo ve wc’ler tasarlandı.

BAŞKAN YÜCEL, “İHALESİ TAMAM, 
MERKEZİMİZİN YAPIMINA BAŞLADIK”
Projesi tamamlanan Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nin
ihalesini tamamlayarak inşaatına başladıklarını belirten
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar’a
modern bir el sanatları merkezi kazandırıyoruz. Merkezde,
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın
yaşatılması için düzenlenecek kursların yanısıra eğitim
amaçlı kurslar da verebileceğiz. Kurslar sayesinde ev
hanımlarımızın, genç kızlarımızın üretime ve ekonomiye
katılımını da sağlamış olacağız” dedi.
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Alanya Belediyesi,  Mahmutlar Mahallesi’nde hizmet veren El Sanatları Merkezi’ni
baştan sona yenileyerek bölgeye modern yeni bir sanat merkezi kazandırıyor. 



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası
Yaylası’na giderek yapımı devam eden yeni çarşı ve
cami inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yücel,

“Çarşı ve cami inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Burada
hayata geçireceğimiz projelerle Yörük kültürünü Toroslar’da
yaşatacağız.” dedi.

500 KİŞİLİK CAMİ VE ÇARŞI PROJESİ
Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya- Konya yolu
genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan dükkânların yerine
modern bir çarşı ve cami kazandıracağı projede inşaat
çalışmalarına hızla devam ediyor. Projede 500 kişilik cami,
içerisinde sağlık ocağı, tamirhane, manav, market, restoran,

fırın gibi birçok işyerinin olacağı 34 tane yeni dükkanla birlikte
park ve sosyal alanlar yer alıyor.

YÜCEL: “DÜKKANLAR KISA 
SÜREDE HİZMETE GİRECEK”
Çayarası bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden yeni çarşı
ve kültür merkezi inşaatında sona gelindiğini vurgulayan
Başkan Yücel, ‘Birçok mahallemiz buradan yaz kış
alışverişlerini yapıyor. 34 tane yeni dükkân ile birlikte park ve
sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı adeta bir cazibe merkezine
dönüştüreceğiz. Dükkanlarımızı kısa sürede vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız. Merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı
uğurlu olmasını dilerim.” dedi.
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ÇAYARASI YAYLASI’NDA
ÇARŞI PROJESİ  
İNŞAATI DEVAM EDİYOR
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KENDİ BİTKİ VE 
ÇİÇEĞİNİ ÜRETEN 
ALANYA BELEDİYESİ
YILDA 2.5 MİLYON
TASARRUF SAĞLADI
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Oba’da kendi bitki üretim serasını kuran Alanya Belediyesi,
bitki ve çiçekleri kendisi üreterek yılda 2.5 milyon TL tasarruf

sağladı. Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla
hizmet verdiğini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem

Murat Yücel, “Hem üretiyoruz, hem de tasarruf ederek
kazanıyoruz. Elde ettiğimizin gelirle vatandaşlarımız için daha

çok proje üretip, onlara daha iyi hizmet veriyoruz.” dedi.



A lanya Belediyesi, Oba Mahallesi’nde 2016 yılında
faaliyete geçirdiği üretim ve depolama amaçlı 8500
m²’lik açık ve 3200 m²’lik kapalı alana sahip serada,

birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor. Park ve bahçelerde
kullanılan çiçeklerin yanı sıra serada 2017 yılı içerisinde
toplam 299.305 adet fidan çeliği köklendirilerek, bitkilerin
dikim zamanına kadar bakım ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. 

ALANYA BELEDİYESİ YEŞİL 
ALANLARIN MİKTARINI ARTTIRDI
Alanya Belediyesi,  serada kendi ürettiği bitki ve çiçekleri
toprakla buluşturarak, 4 yılda kentteki yeşil alan sayısını
yaklaşık 2.5 kat arttırdı. 2014 yılında 956.997 metrekare olan
yeşil alan sayısı, 4 yılda 2 milyon 583 bin metrekareye ulaştı. 

ALANYA BELEDİYESİ HER YIL 1 MİLYONDAN 
FAZLA BİTKİYİ TOPRAKLA BULUŞTURDU
Oba Mahallesi’nde kendi bitki üretim serasını kuran Alanya
Belediyesi, yeşil alanları farklı bitki türleri ile zenginleştirerek

Alanya’nın dört bir yanını görsel şölene dönüştürdü. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, 2014 yılından itibaren ilçenin park,
refüj, sosyal alan gibi mekanlarına her yıl 1 milyonun
üzerinde bitki ve çiçek dikti. 2017 yılında ise peyzaj, park ve
bahçe çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına
1.348.419 adet bitki ekildi.  

YÜCEL: “KENDİMİZ ÜRETEREK 
DAHA ÇOK KAZANIYORUZ”
Oba’da kurdukları Park Bahçeler Serası’ndan yılda ortalama
2 milyon 475 bin lira tasarruf ettiklerini açıklayan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Oba Mahallesi’nde 2
yıl önce kendi bitki üretim seramızı kurduk. Belediyemizin
park bahçelerde kullandığı bitki ve çiçekleri kendimiz
üretiyoruz. Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz için çok daha
ucuza mal ediyoruz. Geçen yıl 2.5 Milyon tasarruf sağladık.
Ürettikçe tasarruf ediyoruz.  Üretken belediyecilik
anlayışımızla elde ettiğimiz kazançla, yine vatandaşlarımız
için yeni projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi
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Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, kırsal mahallelerde
hayata geçirdiği park ve oyun

alanları projeleri ile kırsaldaki çocukların
yüzünü güldürdü. 54 mahallede park
çalışmalarının tamamlandığını belirten
Başkan Yücel, “2018 yılı içerisinde 14
parkın daha ihalesi tamamlayıp
çocuklarımızın ve mahalle halkımızın
hizmetine sunacağız” dedi. 

68 KIRSAL MAHALLENİN 
54’ÜNE PARK YAPILDI
2018 sonuna kadar parksız mahalle
kalmayacağını söyleyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Her
mahalleye bir park” projemizle şimdiye
kadar hiç parkı olmayan kırsal
mahallelerimize çocuk oyun alanları ve
parklar kazandırdık. 68 mahallemizden
54’ünde artık çocuklarımız belediyemizin
yaptığı oyun parklarında oynuyor. Aileler
vakitlerini parklarımızda geçiriyor. Kalan
14 parkın da ihalesini tamamlayıp, en
kısa zamanda hizmete sunacağız. 2018
yılı sonuna kadar hiç parkı olmayan
mahallemiz kalmayacak.” dedi. 
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2018’DE PARKI OLMAYAN
MAHALLE KALMAYACAK



A lanya Belediyesi Park Bahçeler
Müdürlüğünün yürüttüğü
çalışmalar neticesinde

Büyükhasbahçe Mahallesi’nde Yiğit
Sokak 2641 Ada’da bulunan 1588
m2’lik Özcan Çocuk Parkının yapımı
tamamlandı.
Yeni nesil modern çocuk oyun grupları,
dış mekân spor aletleri, basketbol
sahası, tasarım ödüllü tırmanma çocuk
oyun grubu ve oturma alanlarının
bulunduğu Özcan Parkı, mahalle
halkının ve çocukların kullanımına
açıldı.

Alanya Belediyesi,
mahallelerin yeni nesil oyun
gruplarıyla donatılması için
çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükhasbahçe
Mahallesi’nde Özcan
Çocuk Parkı, modern
çocuk oyun grupları ile
çocukların ve bölge
halkının hizmetine açıldı.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN
BÜYÜKHASBAHÇE
MAHALLESİ’NE YENİ PARK 
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MAHMUTLAR’DA VATANDAŞLARIN 
YENİ UĞRAK YERİ; ŞAİRLER PARKI

Modern ve işlevsel park
projeleriyle ilçe genelinde
yeni yaşam alanları oluşturan

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar’a
kazandırdığı Şairler Parkı özellikle hafta
sonları vatandaşların akınına uğruyor.
Şairler Parkını hafta sonları çocukları
ve yakınlarıyla ziyaret ederek vakitlerini
geçiren aileler, Alanya Belediyesi'nin
muhteşem bir park yaptığını belirterek,
Mahmutlar Şairler Parkı için başta
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve tüm ekibine teşekkür ederek,
parkın Mahmutlar’a çok yakıştığını
belirttiler.

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar
Mahallesi’nde D400 ile Atatürk Caddesi
arasında projelendirdiği Şairler Parkı,
görselliği ve içerisinde barındırdığı
imkânlarla vatandaşlardan tam not aldı.
Çocuklar için oyun parkı, masa tenisi,
cafe, banklar, spor aletleri gibi her
türkü imkânın bulunduğu park
vatandaşların yeni uğrak notası oldu. 
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ALANYA’NIN 
KÜLTÜREL MİRASI

AYAĞA
KALDIRILIYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin kültürel mirasının
gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerek yeraltı gerekse yerüstündeki
önemli tarihi değerlere el attı.  Şehrin her noktasında çok yönlü çalışma

başlatan Başkan Yücel, geleneksel Alanya evlerinden, tarihi kiliselere,
Sedre Av Köşkü’nden Kaledeki Bedesten Çarşısı’na ve Oba Medresesi’ne

varıncaya kadar pek çok kültürel mirasın restorasyonu için harekete geçti. 



Geleneksel Alanya evlerinin gelecek nesillere
aktarılabilmesi için çalışmalarına devam eden Alanya
Belediyesi, kent genelinde 4 tarihi evin daha

restorasyonu için proje ve onarım çalışması başlattı. Hisariçi
ve Kadıpaşa mahallelerinde birer evin, Tophane
Mahallesi’nde ise 2 evin restorasyonu için çalışmalar devam
ediyor.

ALANYA’NIN GELENEKSEL KONUT 
ÖĞELERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ
Restore edilecek 4 ev ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı
Yücel, “ Hisariçi Mahallesi’ndeki evi restore ederek Yemek
Müzesi ve Tophane’deki evi ise; Denizcilik ve Gemi Müzesi
olarak Alanyamıza kazandıracağız. Tophane Mahallesi’nde
ikinci bir evi daha restore ediyoruz. Bina, Belediyemiz
tarafından kamulaştırılarak proje çalışmalarına başlandı.
Ayrıca; Alanya Kadıpaşa Mahallesi’nde bulunan tescilli yapı
da 22 yıllığına Belediyemize ücretsiz tahsis edildi. Projesi
için çalışmalarına başlanan bu binamız tamamlanınca
Alanya’nın el sanatlarının yaşatılması amacıyla kullanılacak.
Şu an 4 tane geleneksel Alanya evinin restorasyonunu
gerçekleştiriyoruz. Kentin kültürel zenginliklerini korumak
ve geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya da
hazırız.” dedi.

ALANYA’NIN YEMEK KÜLTÜRÜ 
HİSARİÇİ’NDEKİ TARİHİ EVDE YAŞATILACAK
Başkan Yücel, “Hisariçi Mahallesi’ndeki tarihi konut,
restorasyon çalışmalarının ardından Geleneksel Alanya
Mutfak Kültürünün hem uygulamalı, hem de görsel öğelerle
anlatılacağı bir merkez olarak kullanılacak.  Alanya Yemek
Müzesi olarak hizmet verecek yapının onarım çalışması ise
bu yıl içerisinde bitirilecek” ifadelerine yer verdi.

TOPHANE’DE RESTORE EDİLECEK EVDE İSE 
DENİZCİLİK KÜLTÜRÜ SERGİLENECEK
Restorasyon çalışmasını bu yıl için de tamamlamayı
hedefledikleri Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi
Müzesi alanı içinde bulunan geleneksel Alanya evinde de
denizcilik kültürünü destekleyen ögeleri sergileyeceklerini
kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Bu bina aynı zamanda
tarih merkezi ve ofis olarak da kullanılabilecek. Bina, Eylül
2016 Meclis kararıyla kiralanarak restorasyon projeleri
Belediyemiz tarafından hazırlatılarak Antalya Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli onay alındı.  Koruma
kurulu kararı ile kesinleşen projeler doğrultusunda yapılacak
olan onarım çalışması ihale aşamasında olup, 2018 yılı
içinde restorasyonunu tamamlanmayı hedefliyoruz” dedi.

ALANYA KÜLTÜRÜNE KAZANDIRILAN KONUTLAR
VE RESTORASYONU DEVAM EDEN ESERLER
Alanya Belediyesi şehrin kültürünü ve tarihi dokusunu
yansıtan bazı önemli konutları da şehre kazandırmaya
devam ediyor. Bunların başında Belediyenin kültür
hizmetlerinde kullanılan Hasanağalar Konağı, Hıdırellez
Kilisesi, Selçuklu Sedre Av Köşkü, Oba Medresesi, tarihi
Bedesten Çarşısı ve Alanya Kalesi Ehmedek bölgesinde
yapılan çalışmalar yeralıyor.

HASANAĞALAR KONAĞI
İlçemiz Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan ve
Alanya’daki tescilli konut yapılarının en büyük ve en
görkemlilerinden biri olan Hasanağalar Konağı’nın
restorasyon çalışması tamamlanarak belediye kültür
hizmetlerinde kullanılmaya başlandı. 

HIDIRELLEZ KİLİSESİ 
Hacı Mehmetli Hıdırellez Mevkii’nde bulunan Hıdırellez
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Kilisesi’nin her türlü bakım, onarım ve restorasyonu yapıldı.
Alanya Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyonu
tamamlanan kilise, ibadethane, kültür merkezi veya müze
olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Alanya Belediyesi’ne
tahsis edildi.

TARİHİ SEDRE KÖŞKÜ AVCILIK 
MÜZESİ OLARAK TURİZME AÇILACAK
Selçuklular dönemi yapılarından günümüze kadar ayakta
kalan 800 yıllık tarihi 'Sedre Köşkü, Alanya Belediyesi
tarafından restore edilerek kültür turizmine açılacak. Milli
Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye tahsisi yapılan
Demirtaş Mahallesi Sedre Çayı kenarında bulunan 2 katlı
köşkte, restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

ALANYA KALESİ’NİN ÖNEMLİ 
ANITSAL ESERLERİNDEN BEDESTEN 
KALEYE GERİ KAZANDIRILIYOR
Alanya Kalesi’ndeki önemli anıtsal eserlerden birisi olan ve
yıllardır atıl vaziyette bulunan Bedesten yapısı, Alanya
Belediye Meclisi’nin Eylül 2016’da aldığı kararla restore
edilmesi için proje çalışmaları başlatıldı. Hazırlanan
projelerden rölöve ve restitüsyon projeleri ile raporları, Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kasım 2017 tarih
ve 6877 sayılı kararıyla onaylandı. Restorasyon projeleri
Koruma Kurulu’ndan onaylanır onaylanmaz onarım
çalışmalarına başlanacak.

EHMEDEK BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
Belediyemiz tarafından Damlataş 100. Yıl Parkı ile Alanya
Kalesi surları dışında Ehmedek Bölgesi’nde faaliyete geçirilen
teleferiğin Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nda
belirlenen tur güzergâhları ve mevcut yaya yolları ile
bağlantısını sağlamak amacıyla Ehmedek bölgesinde bir
çevre düzenleme projesi hazırlandı. 

Alanya Kalesi Ehmedek bölgesinde faaliyete geçirilen
Teleferik projesinin İçkale ile bağlantısını sağlamak adına;
çevre düzenleme projesi tamamlanan Ehmedek bölgesinden
İçkale’ye kadar olan alanın projelendirilmesi için çalışmalar
devam ediyor. Koruma Kurulu’ndan gerekli onayın alınmasının
ardından uygulamanın bu yıl tamamlanması planlanıyor.

OBA MEDRESESİ’NİN PROJESİ TAMAMLANDI 
EN KISA ZAMANDA ONARIMINA BAŞLANACAK
İlçemiz Oba Mahallesi’nde mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait olan ve Beylikler dönemine tarihlendirilen
Oba Medresesi’nin restore edilerek ayağa kaldırılması için
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılarak
Vakıflar Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 93 sayılı kararı ile
Medrese Belediyemize 29 yıl süre ile kiralandı.
Alanya’da döneminin önemli anıtsal yapılarından olan

Medrese, önce etrafı temizlenerek ortaya çıkarıldı, ardından
Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Müze Müdürlüğü
denetiminde arkeolojik kazı çalışması yapıldı. Kazı
çalışmasının bitirilmesiyle birlikte proje çalışmasına geçildi.
Proje çalışmalarının 2018 yılında tamamlanması ve Koruma
Kurulu’ndan alınacak onayın hemen ardından onarım
çalışmasına geçilmesi planlanıyor. 

İKİ PROJE İKİ ÖDÜL
Alanya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan
Hasanağlar Konağı, Tarihi Kentler Birliği tarafından 2014
yılında düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Süreklilik Ödülü’ne
layık görüldü.
Yine Alanya Belediyesi tarafından restore edilen Hıdırellez
Kilisesi,  Tarihi Kentler Birliği tarafından 2015 yılında
düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne
layık görüldü.



A lanya Belediyesi, mahallelerin 1/25000’lik Çevre Planı,
1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planlarıyla birlikte 18. madde

uygulamalarını da ivedilikle hazırlayarak, düzenli
yapılaşmanın önünü açtı. Planları Büyükşehir ve Alanya
Belediye Meclisi’nde onaylatan Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel,  mahallelerin yıllardır bekleyen sorunlarını
çözerek şehirde plan bütünlüğünü de sağladı.
Alanya merkez ve beldelerin imar bütünlüğünü sağlayacak
planlamaları hızla gerçekleştiren Belediye Başkanı Yücel;
“Birçok mahallemizin planlamalarını yaptık. Geriye dönük
yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdık. Avsallar, Demirtaş,
Yeşilöz, Oba, Mahmutlar, Kestel, Türkler, Çıplakılı, Cikcilli
gibi Büyükşehir Yasasıyla merkeze bağlanan birçok
mahallenin imar sorunlarını çözdük.  Merkezde ise kuzey
Alanya’da Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Kütürüp,
Sugözü ve Tepe mahallerinin yanı sıra yine şehrin batı
girişinde Dinek Mahallesi’nin imarla ilgili sorunlarını çözerek
planlı yapılaşmanın önünü açtık, vatandaşlarımızın
mağduriyetini giderdik. Kentsel dönüşümle ilgili de merkez
Cumhuriyet Mahallesi’nde ilk adımı attık.” dedi.

PLANLAMA YAPILAN 
ALANLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Küçükhasbahçe ve Büyükhasbehçe Mahalleleri
Kuzey Alanya’da Küçük ve Büyük Hasbahçe mahallerinde
18. Madde uygulaması ile ilgili yıllardır çözülemeyen
problemler davacı ile görüşülerek çözüldü ve yapılaşmanın
devamlılığı sağlandı.
Kütürüp ve Sugözü Mahalleleri
Kuzey Alanya’nın diğer kısımları Kütürüp ve Sugözü
mahallerinde devam eden mahkemeleri sonlandırmak ve
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözmek için 1/5000
ölçekli nazım imar planı tamamlandı ve onaylandı. 1/1000
ölçekli uygulama imar planı ise 2018 Mayıs ayında
Büyükşehir Meclisince onaylandı.  

Tepe ve Dinek Mahalleleri
Alanya’nın parselasyon planları ile ilgili sorunların yaşandığı
Tepe ve Dinek mahallelerinin Belediyemizce hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı onaylandı ve parselasyon plan çalışmaları da
devam ediyor.
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Alanya’nın imar sorunlarını tek tek çözen Alanya Belediyesi, 4 yıldır birçok
mahallenin yıllardır beklediği imar planı değişikliklerini de hızla tamamladı.

ALANYA’NIN İMAR VE 
YAPILAŞMA SORUNLARI 
TEK TEK ÇÖZÜLÜYOR
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Cikcilli Mahallesi
Yeni çevre yolunun Cikcilli Mahallesi sınırları içerisinden
geçen bölümleriyle ilgili belediyemizce hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı onaylandı ve parselasyon planları yürürlüğe girdi.

Oba ve Çıplaklı Mahalleri
Gelişen Alanya’nın büyüyen Oba ve Çıplaklı mahallelerinde
geleceğe yönelik düzenlemeler çerçevesinde Oba Mahallesi
Çarşamba Mevkii ve Çıplaklı Mahallesi arasında, kuzey-
güney yol çalışmalarında Çarşamba Kavşağına ait 1/5000
ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı onaylandı ve parselasyon çalışmaları devam ediyor.

Mahmutlar Mahallesi
Mahmutlar Mahallesi’nin yıllardır süre gelen 1/25000 ölçekli
çevre planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planları belediyemiz tarafından hazırlanarak,
onaylandı ve yürürlüğe girdi.

Kestel Mahallesi
Kestel Mahallesi’nin tamamını kapsayan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı belediyemiz tarafından hazırlanarak onaylandı ve
yürürlüğe girdi

Yeşilöz Mahallesi
Yeşilöz Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000
ölçekli uygulama imar planı belediyemiz tarafından

hazırlanarak onaylandı ve yürürlüğe girdi

Fığla Mahallesi 
Eski Devlet Hastanesi bölgesinde vatandaşlarımızın
mahkemelik problemlerini çözmek ve mahalleye yakışan bir
dini tesis kazandırmak için yapmış olduğumuz planlama
çalışmaları tamamlandı. 1/5000 ölçekli nazım imar planı
revizyonu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu
hazırlanarak onaylandı. Cami inşaatı devam ediyor.

Çarşı Mahallesi Damlataş Bölgesi
Seçimden önce ihalesi yapılan ancak bir türlü
tamamlanamayan Teleferik için gerekli planlama çalışmaları
dönemimizde hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
sunuldu. Plan uzun bir çalışmanın sonunda onaylatıldı.
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planının tamamlanmasıyla birlikte Teleferik projesi de
hayata geçirildi. 

Avsallar Mahallesi
Kapanan Avsallar Belediyesi zamanında yapılan plan,
mahkeme kararıyla iptal edildiği için mahallede yapılaşma
durdurulmuştu. Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı onaylandı.

Türkler Mahallesi
Yerel seçimlerden önce Bilaller, merkez ve Yanıklar bölgesi
için hazırlanan planlara vatandaşların yoğun itirazından

Avsallar

Akhan Oba Çarşamba Kavşağı
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dolayı Belediyemiz tarafından planların tamamı revize
edilerek mağduriyet ortadan kaldırıldı. 1/5000 ölçekli nazım
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları
onaylandı. 

Yeşilöz ve Uğrak
Yaklaşık 3 yıldır Özel İdarede onay bekleyen Yeşilöz ve Uğrak
mahallerinin nazım ve uygulama imar planları seçimden
sonra tarafımızca Özel İdareden teslim alınarak Büyükşehir
Meclisinin onayı sağlandı.

Akhan Bölgesi 
Alanya girişi yat limanı karşısı Akhan bölgesine ait 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 Mayıs
ayında  onaylandı.

Mahkeme Kararıyla İptal Edilen 18. Madde
Uygulamalarıyla İlgili de Ciddi Çalışmalar Yapılıyor
Alanya genelinde tüm 18. Madde Uygulamalarında mahkeme
kararları ile iptal edilen yerlerle ilgili vatandaşlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmesi için yeniden bir çalışma
yapılarak sorunları çözümü için planlamalar devam ediyor.

Şehirde plan bütünlüğü sağladık
Büyükşehir Yasasıyla Alanya’ya bağlanan 17 mahallede
bulunan farklı imar planları ve farklı yapılaşma koşullarını
tek paydada toplayarak şehirde plan bütünlüğünü
sağladıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Plan hükümlerini düzenleyerek uygulamaya
başladık. Bu çalışmalarla aynı zamanda her mahallenin
kendi dokusunu koruyacak çalışmalarımızı da uygulamaya
koymuş olduk. ” dedi.

Alanya’nın en kapsamlı 
kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı
Şehrin çehresini tam anlamıyla yenilemek, mevcut sorunları
ortadan kaldırıp daha düzgün ve daha modern şehirleşme
adına Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın ilk en
kapsamlı kentsel dönüşüm startını Cumhuriyet
Mahallesi’nden verdi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi ve Milli Egemenlik

Stadyumu arasında kalan 37.3 hektarlık alanda kentsel
dönüşüm uygulamak için hazırladıkları Riskli Alan Dosyası’nın
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmî Gazetede
yayınlandığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Bu yılın ilk ayında Cumhuriyet Mahallesi’nde
başlattığımız kentsel dönüşüm uygulamalarını, farklı
bölgelerde de uygulayarak Alanya’yı yenileyeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL, “KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 
TEK YETKİ BİZİM BELEDİYEMİZİN”
Alanya Belediye sınırları içinde yapılacak kentsel dönüşüm
çalışmalarında yetkinin Alanya Belediyesi’ne ait olduğunu
hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından 6306 sayılı kanun gereği riskli alanlarla
ilgili tek kurum olarak Belediyemiz yetkilendirilmiştir.
Ocak 2018’de Resmi Gazetede ilan edilen Cumhuriyet
Mahallesi riskli alan içerisinde yapılacak kentsel dönüşüm
projesinde tüm iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili
tek kurum Alanya Belediyesi’dir. Bu yetki Mart ayında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize verilmiştir. Bu
kapsamda bölge halkımızın hakkını koruyacak Alanyamızın
geleceği olarak tabir edebileceğimiz projeyi gerçekleştirmek
için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

BÜTÜNCÜL İSKELE PLANLAMASI YAPILDI
Encümende alınan karar doğrultusunda Alanya batı sahil
bölgesi bütüncül iskele planlarının çalışmalarına Plan ve
Proje Müdürlüğü koordinesi ile başlandı.

Yeşilöz

Türkler



Alanya Belediyesi Kestel Küçük Sanayi Sitesi’nin
yapımına hızlı başladı. Cumhuriyet Mahallesi’nde
uygulanacak kentsel dönüşüm nedeniyle kaldırılacak

mevcut sanayi sitesinin yerine Kestel Mahallesi’nde
projelendirilen yeni sanayi sitesinde çalışmalar başladı.
105.448 metrekare alana kurulacak Kestel Küçük Sanayi
Sitesi sosyal alanları, otoparkı, geniş yollarıyla son derece
modern bir tesis olacak. 

“MEVCUT SANAYİ SİTESİ RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ”
Konuya ilişkin açıklamasında Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel şunları kaydetti:
“İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
37.3 hektarlık alan 2017/11092 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına istinaden 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında
"Riskli Alan" ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhuriyet
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Sanayi Alanı
dönüşümünün tamamlanarak buradan kaldırılması
gerekiyordu. Biz de ilçemiz için en uygun ve geniş bir alana
sahip Kestel Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Küçük
Sanayi Sitesinin yapılaşmasına hızla başladık.”

SON DERECE MODERN BİR SANAYİ ALANI DOĞACAK
Başkan Yücel; “İnşaatı devam eden Alanya Çevre Yoluna
400 metre mesafede, geniş ve yeterli karayolu bağlantısının
kurulduğu Kestel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan
Küçük Sanayi Sitemiz  toplam 105.448 m² net sanayi
kullanım alanına sahip. Alan içinde aktif yeşil alanlar, ticaret
alanları, dini tesis alanı, Aile Sağlığı Merkezi, kültürel tesis
alanı, meslek liseleri ve lise alanları,  otoparkı ve geniş
yollarıyla kapsamlı bir Küçük Sanayi Alanı olacaktır.”dedi.

MEVCUT SANAYİ HEM ESNAF HEM DE ÇEVRE
AÇISINDAN YETERSİZ DURUMDA 
Belediye Başkanı Yücel, “Cumhuriyet Mahallesi sanayi
alanında bulunan yetersiz kapasiteli birimlerin yerine Kestel
Küçük Sanayi Sitesi yeterli kullanım alanlarına sahip,

modern çevresi, yeterli yolları ve otopark kullanımlarıyla
amaçladığımız dönüşüme tam destek verecektir.”
vurgusunu yaptı.
Başkan Yücel, alan sınırları içerisinde Küçük Sanayi
Kooperatifi üst yapı çalışmalarına ve altyapı çalışmalarına
Alanya Belediyesi olarak başladıklarını söyledi.  
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KESTEL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE 
HIZLI BAŞLANGIÇ



GES’TEN 2 MİLYON TL 
GELİR ELDE EDİLDİ

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ALANYA’YA EN GÜZEL KAYNAK OLDU
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Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel;
“Güneş Enerji
Santralinden 1 Milyon 794
Bin 990 TL gelir elde ettik.
Sırada GES-4 projemiz
var. Bu proje ile
belediyemizin elektrik
sarfiyatının tamamını
güneş enerjisinden
karşılayacağız.” dedi



A lanya’nın Toslak Mahallesi, Karadağ Mevkii’nde
Temmuz 2017’de Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in hizmete soktuğu Alanya Güneş Enerjisi

Santrali, her geçen gün Alanya Belediyesi’nin elektrik
sarfiyat giderlerini azaltmaya ve belediye bütçesine katkı
sağlamaya devam ediyor.   
94 dönüm arazi üzerine kurulu olan GES,  Türkiye’nin Kamu
Kurum ve Kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji
Santrali (GES) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.  Alanya
Belediyesi tarafından enerji ihtiyacının büyük ölçüde
karşılanması için Toslak Mahallesi’nde 1831 ve 1832
parsellerde kurulan 3 MW Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi
tarlası faaliyete geçirilmişti. Alanya Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kontrolleri sürdürülen
Güneş Enerji Santrali’nde, 12.200 adet panel kullanıldı;
Alanya’ya 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlandı. 

8 AYDA 1 MİLYON 794 BİN 990 TL GELİR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in en önemli
projelerinden biri olan Güneş Enerji Santrali’nin, Temmuz
2017’de kurulumundan Mayıs 2018’e kadar geçen sürede
toplam üretim miktarı  3.824.200 KWH (kilowatsat) olarak
kayıt altına alındı. Bu süre zarfında Alanya Belediyesi toplam
1 milyon 794 bin 990 TL gelir elde etti.

YÜCEL: “GES 4 PROJESİNİ DE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya
Belediyesi Güneş Enerjisi Santrallerimizden ciddi gelirler

elde etmeye başladık. Santralimizi daha da büyüteceğiz.
GES-4 Projesi için de hazırlıklara başladık. Konuyla ilgili
gerekli izin ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. 2018 yılı
itibariyle bu projeyi de hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.
GES-4 projesinin de hayata geçirilmesi ile belediyemizin
elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynağı olan
güneş enerjisinden sağlanmış olacaktır.” dedi.
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Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçiren  Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hayvan dostu

belediyeyiz. 500 hayvan kapasiteli yeni bakımevimiz ile can
dostlarımıza dört dörtlük hizmet veriyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ  
Demirtaş Mahallesi’nde Alanya Belediyesi tarafından 24
dönümlük arazi üzerine kurulan ve 2 milyon 464 bin TL’ye
mal olan Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sahipsiz
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesindeki
birçok modern üniteleriyle Türkiye’de örnek bir tesis. 

5 ANA BİNADAN OLUŞAN SON DERECE MODERN
ÜNİTELERE SAHİP BİR TESİS
“Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon
Merkezi, hayvan refahını sağlayacak modern tesisleri

bünyesinde barındırıyor. 1 kedi ünitesi, 2 adet köpek bakım
evi, 1 hayvan bakım ünitesi ve 1 klinik ünite olmak üzere 5
binadan oluşan merkezde ayrıca karantina bölümü, hasta
bakım bölümü, yavrulu anne bölümü, hayvan müşahede
bölümü, yabani hayvan bölümü, muayene odası, ameliyat
odası,  gıda ve soğuk hava depoları bulunuyor.”

BAKIMEVİNDE 293 SAHİPSİZ KÖPEK BULUNUYOR
Bakımevinde şu an 293 köpek, 2 yırtıcı kuş, 9 yırtıcı olmayan
kuş ve 8 kedinin bakımı en iyi şartlarda yerine getiriliyor.
Vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olan Hayvan
Bakımevi, gönüllü hayvan severler ve STK’larla işbirliği
içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

CAN DOSTLAR YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN 
YENİ YUVAYA KAVUŞTURULUYOR
Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Bakımevi’nde güvenli ve

DEMİRTAŞ HAYVAN
BAKIMEVİ
DÖRT DÖRTLÜK 
HİZMETLERİNE 
DEVAM EDİYOR

ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM58



59ALANYA
BELEDiYESi

sağlıklı bir şekilde barınan sokak hayvanları kendilerine sıcak
bir yuva sağlayacak yeni sahiplerine kavuşturuluyor. 2015 ve
2018 yılları arasında 245 köpek yeni sahipleriyle
buluşturuldu. Bunlardan 66 tanesi yurt dışındaki ailelere
verildi.  Barınakta 2015’de 71, 2016’da 74 ve 2017 yılında 70
adet köpeğin sahiplendirmesi yapıldı. Ayrıca 2015'de 27,
2016’da 18 ve 2017 yılında 21 sahiplendirme yurt dışında
yapılmış ve sahipsiz hayvanlar yurt içi ve de yurt dışında yuva
edinmişlerdir. 2018 yılında ise 35 adet köpek yeni sahipleriyle
buluşturuldu. 

AŞILAMA VE KISIRLAŞTIRMA FAALİYETLERİ
BAKIMEVİNDE DEVAM EDİYOR
Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Bakımevi’nde rutin
aşılama ve kısırlaştırma uygulamaları yapılmaya devam
etmektedir. Bakımevi bünyesinde kedi ve köpekler için ayrı
operasyon odaları bulunmaktadır.  Kısırlaştırma ünitelerinde
2017 yılında 1.146 adet kısırlaştırmanın gerçekleştirildi.
Bunun ile birlikte 1.742 adet aşılama yapıldı. 2018 yılında
şuana kadar ise; 299 kısırlaştırma ve 467 aşılama yapıldı.
2017 Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne 408 hayvanla ilgili
yapılan bireysel başvurularda  değerlendirildi. 2018 yılında
222 bireysel başvurularda  değerlendirildi. 

YARALI YABAN HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM
ALANLARINA YENİDEN DÖNDÜRÜLDÜ
2016 yılının son aylarında hizmet vermeye başlayan
barınakta, 2017 yılı boyunca Doğa Koruma Ve Milli Parklar
Şefliği’yle yapılan protokol gereği, yabani hayvanların da
bakım, tedavi ve korumaları yapıldı. 2017’de 28 yaban
hayvanına müdahale edilerek doğaya dönüşleri sağlandı.
Şimdiye kadar Yabani Hayvanlar Ünitesinde 4 yaban keçisi,
1 kartal, 1 kızıl şahin, 4 bayağı şahin, 4 keklik, 1 pelikan,
çok sayıda güvercin, Hint gölet balıkçılı ve ebabil kuşu,
baykuş ve puhu kuşu Alanya Belediyesi tarafından tedavileri
yapılarak rehabilite edildi. 2018 yılında 2 karga 4 şahin, 1
baykuş, 1 balaban ile  çok sayıda güvercin ve diğer yırtıcı

olmayan değişik türdeki kuş doğal yaşam alanına döndü.

HAYVAN MEZARLIĞI DA VAR
Demirtaş Hayvan Bakımevi içinde evcil hayvan mezarlığı da
yer alıyor. Türkiye’de tek evcil hayvan mezarlığı hizmeti veren
bakımevi bu barınakta bulunuyor.  Barınak sayesinde sokak
hayvanları aç kalmıyor, her türlü tedavileri yapılıyor.

KÖPEKLER İÇİN SERBEST DOLAŞIM ALANI YAPILIYOR
Türkiye’ye örnek olan barınağa köpekler için serbest dolaşım
alanı kazandırılıyor.2018 yılında bölümlerin yarıdan fazlasının
yapımı tamamlanmıştır. Yapımı devam eden serbest dolaşım
alanında hayvanlar, kapalı ortamlardan çıkarak daha kolay
rehabilite olabilecek ve rahatça hareket edebilecek.
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A lanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde
bulunan Türkiye’nin faal şekilde hizmet veren tek
ruhsatlı ve bakanlık izinli mobil kısırlaştırma ünitesi,

mahallelerde faaliyetlerine devam ediyor. Mobil kısırlaştırma
aracı 2017 yılında bin 146 kısırlaştırma ve bin 742 hayvanın
aşılamasını gerçekleştirdi. 
Mobil kısırlaştırma aracının halen mahallelerde faaliyetlerine
devam ettiğini belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürü Ali Yavuz, ‘’2017 yılında Akçatı, Uğurlu, Guzyaka,
Payallar, Avsallalar, Gedevet mahalleleri ve ayrıca
Gündoğmuş ilçesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. 2017’de
mobil araçla 74 hayvan kısırlaştırıldı; 74 hayvan rehabilite
edildi. 2018 yılında ise Seki, Şıhlar, Gözükücüklü ve Demirtaş,
Beyreli, Hocalar ve Büyükpınar mahallerinde Mobil
Kısırlaştırma faaliyetine devam edilerek 21 hayvan daha
kısırlaştırıldı. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşların başvuruları
üzerine hayvanlarına kuduz aşılaması da yapıldı.” dedi.

SOKAK HAYVANLARININ REFAHI İÇİN SADECE
2017’DE BİN 146 KISIRLAŞTIRMA VE BİN 742
AŞILAMA YAPILDI
Kısırlaştırma ünitelerinde 2017 yılında 1.146 adet
kısırlaştırmanın gerçekleştiğini belirten Yavuz, ‘’Bununla
birlikte 1.742 adet aşılama yapıldı. 2018 yılının ilk çeyreğinde
ise; 207 kısırlaştırma ve 341 aşılama yapıldı. Ayrıca Veteriner
İşleri Müdürlüğüne yapılan 408’la hayvanla ilgili bireysel
başvurularda değerlendirildi.” dedi

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ İLE ORTAK
REHABİLİTASYON HİZMETİ
Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma aracı komşu ilçelerde

de sokak hayvanları için seferber oldu. Gündoğmuş
Belediyesi’yle ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ilçede
iki gün sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için çalışmalar
yürütüldü.

MOBİL KISIRLAŞTIRMA ARACI 
MAHALLE MAHALLE
HİZMET VERİYOR
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CUMA PAZARINDA 
SU KABAĞI FİDESİ DAĞITILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Su Kabağı
Geliştirme Projesi kapsamında pazar yerine açılan
standı ziyaret etti. Başkan Yücel, vatandaşlara ücretsiz

su kabağı fidesi dağıttı. Daha sonra pazarcıları tek tek ziyaret
eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnafın istek ve
önerilerini dinledi.

15 BİN ÜCRETSİZ SU KABAĞI FİDESİ DAĞITILACAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pazar ziyaretinin
ardından Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin
başlattığı “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi”
kapsamında Cuma Pazarı’na açılan standı ziyaret etti.
Ziyaretinde standın başına geçen Başkan Yücel, vatandaşlara
ücretsiz su kabağı fidesi dağıttı. Başkan Yücel, Su Kabağı
Geliştirme Projesi kapsamında 15.000 su kabağı fidesinin
vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.
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Telefon : 444 82 07 
Mail : cozummasasi@alanya.bel.tr ve 

4448207@alanya.bel.tr adresleri
Sosyal medya : facebook -facobook.com/alanyabelediyesicozummasasi
twitter : @4448207Cozum
İnternet : Alanya.bel.tr web sitesi 
SMS : İşitme engelli vatandaşlarımız için 

444 82 07 numaralı hatta mesaj 
Whatsapp : 0 552 444 82 07

Çözüm Masasına Nasıl başvurabilirim?
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BAŞKAN
YÜCEL,

“SORUN
VARSA

ÇÖZÜMÜ DE
VAR” 

Vatandaşın şikayet ve taleplerine hızlı
çözüm üretmek için Alanya Belediye

Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 28
Ocak 2015 tarihinde hayata geçirilen Çözüm

Masası, sorunları çözmeye devam ediyor.
Telefon, sosyal medya, whatsapp ve SMS

yoluyla gelen talepleri anında kaydeden
Çözüm Masası, güler yüzlü personeliyle

sorunlara hızlı çözüm buluyor.



28 Ocak 2015’te hayata geçirilen Çözüm Masası’na
2017’de 38.048 başvuru yapıldı. Çözüm Masası bu
başvuruların, 36. 981’ini çözüme kavuşturarak yaklaşık

yüzde 98’lik bir başarı oranı yakaladı. Aynı zamanda
pazaryerleri, AVM’ler ve kalabalık caddelerde kurduğu
stantların yanısıra esnafları da işyerlerinde ziyaret eden
çözüm odaklı personeller, cevapsız talep bırakmıyor.

2017’DE 38 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI
Alanya Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının en
önemli birimlerinden olan Çözüm Masası, 2017 yılında
38.048 başvuru aldı. İçinde istek, şikâyet, öneri, talep,
teşekkür ve düşüncelerin yer aldığı başvuruları değerlendiren
Çözüm Masası, başvuruların yüzde 98’'ini çözüme ulaştırdı. 

SOSYAL MEDYA BAŞVURUSU ARTTI 
Yıl içinde telefonla başvuru yapan vatandaşların sayısı 25 bin
183 oldu. Şahsen başvuru yapanların sayısı 2 bin 552 olurken,
2016’da kurulan WhatsApp çağrı hattı ise telefonla yapılan
başvurudan sonra en çok başvuru yapılan hat olarak ikinci
sırayı aldı. WhatsApp’tan 6 bin 459 kişi başvuruda bulundu.

2 bin 512 vatandaş sosyal medya aracılığı ile Çözüm
Masası'na ulaşırken, 329 kişi mail yolu ile başvuru yaptı. 224
kişi de web sitesi üzerinden başvuruda bulundu. 2017’de
kurulan Gezici Ekip pazaryerlerinde, AVM’lerde, kültürel ve
sosyal etkinliklerde stant açarak vatandaşlarla yüz yüze
görüşmeler yaptı. Gezici Ekip, 789 başvuru alarak çözüme
kavuşturdu.

ÖNCE “ÇÖZÜM BURADA” SONRA “ÇÖZÜM KAPINDA”
Daha önce “Çözüm Burada” sloganıyla pazarlarda ve
kalabalık caddelerde kurduğu stantla vatandaşların
taleplerini dinleyen Çözüm Masası, şimdi de güler yüzlü

personeliyle “Çözüm Kapında” projesiyle esnafları
dükkânlarında ziyaret etmeye devam ediyor. Alanya Merkez,
Mahmutlar, Konaklı ve Payallar Sanayi esnafını ziyaret eden
Çözüm Kapında ekibi, mahalle ziyaretlerini Kadıpaşa,
Kızlarpınarı, Hacet, Güllerpınarı, ve Şekerhane esnaflarıyla
sürdürdü. Ziyaretler kalan diğer mahallelerde de devam
edecek. 

“EKİBİMİZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA”
Başvuruların yaklaşık yüzde 98’sini çözüme kavuşturduklarını
kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel;
“Vatandaşlarımızın sorunu varsa çözümü de var.  Çözüm
Masası ekibimiz ve Mobil Çözüm Aracımız hafta sonları da
dâhil 24 saat görev başında. ” dedi.

BAŞKAN YÜCEL, “ÇÖZÜM MASAMIZ VATANDAŞLA
BELEDİYE ARASINDAKİ SINIRLARI KALDIRDI”
Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Çözüm
Masası ekibimizle birlikte vatandaşlarla belediye arasındaki
sınırları tamamen kaldırdık. Ekibimiz masa başından
kalkarak, hizmet ağını genişletip bölge bölge gezerek
esnafları işyerlerinde ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerle de
esnaflarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme
kavuşturmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

ŞİKAYETLER RAPORLANARAK 
ÇÖZÜM HARİTASI ÇIKARTILACAK
Çözüm Masası ekipleri, esnaf ziyaretlerine ilk olarak taksi
durakları ve sanayi esnafıyla başlarken tüm esnaf kesimini
kapsayan bir plan hazırladı. Esnaflardan alınan şikâyetler,
anında çözüme kavuşturulurken ayrıca bu talepler
raporlanarak çözüm haritası oluşturuluyor. Böylece esnafların
sorunlarına anında müdahale edilebiliyor.
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ALANYA BELEDİYESİ  
MOBİL ÇÖZÜM ARACI
HİZMETE GİRDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaş

ile Alanya Belediyesi arasında köprü oluşturan
Çözüm Masası’nın kullanacağı “Mobil Çözüm

Aracı”nı basına tanıttı. Başkan Yücel, “Mobil aracımızla
vatandaşımızın ayağına kadar giderek, sorunlarını çözüme
kavuşturacağız.” dedi. 

YÜCEL: “ÇÖZÜM AĞIMIZI GENİŞLETTİK”
Mobil Çözüm Aracı’nı basına tanıtan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “2015 yılında hizmete soktuğumuz Çözüm
Masası ekibimizle birlikte zaman kaybını önleyerek
vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını
sağladık. Bu kapsamda çözüm ağımızı daha da genişleterek

Mobil Çözüm Aracımızı hizmete sunduk.” dedi.

EV EV MAHALLE MAHALLE GEZİLECEK
5 kişiden oluşan Mobil Çözüm Ekibinin periyodik olarak ev
ziyaretleri yapacağını ve mahalle toplantılarına katılacağını
kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Mobil Çözüm Ekibimiz,
vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini yerinde
dinleyerek sorunlarına çözüm bulacak. Aracımızın şehrimize
ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” şeklinde
konuştu.
Ziyaret edilecek mahallelerdeki vatandaşlar ve personel için
her şeyin düşünülerek dizayn edildiği Mobil Çözüm Aracı, son
sistem teknik donanıma sahip özellikleriyle beğeni topladı.
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BAŞKAN YÜCEL ŞEHRİN SORUNLARINI
ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

AVSALLAR ESNAFLARI İLE
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnaf ve
vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek çözüm
üretmeye devam ediyor. Başkan Yücel, Avsallar

Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü’nün daveti üzerine Avsallar
esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafların istek ve
önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Yücel’e Başkan
Yardımcısı Adem Er ve Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü
eşlik etti.

YÜCEL: “YENİ SEZONUN BEKLENTİNİZİN 
ÜZERİNDE GEÇMESİNİ DİLERİM”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şu ifadeleri

kullandı; “Avsallar Mahallemiz her geçen gün büyüyor ve
gelişiyor. Belediye ekiplerimiz gelen talepler doğrultusunda
hem günlük sorunları çözüyor hem de geleceğe dönük
yatırımlarımıza bölgemizde devam ediyor. Sizlerin görüşleri
bizim için çok değerli. Bu talepler doğrultusunda çözüm
üretmemiz kolaylaşıyor. Yeni sezona şehir olarak hazırız. Bu
sezonun hem şehrimiz hem de sizler için beklentinizin
üzerinde geçmesini dilerim.”
İstek ve önerileri tek tek dinleyerek en kısa zamanda
bunların çözüme kavuşacağını vurgulayan Belediye Başkanı
Yücel’e bölge esnafı da yapılan yatırımlar ve hizmetler için
teşekkürlerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar’da esnafla kahvaltıda bir araya gelerek hem
onların istek ve önerilerini dinledi hem de turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



BAŞKAN YÜCEL  
BIÇAKÇI MAHALLESİ’NDE
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 4 yıldır sürdürdüğü mahalle
gezilerine devam ediyor. Başkan

Yücel, Bıçakçı Mahallesi’nde vatandaşlarla
bir araya geldi. 4 yıllık hizmetlerini ve
projelerini vatandaşlara anlatan Başkan
Yücel, “Mahallelere yatırımlarımız devam
edecek.” dedi. 

MUHTAR ÇAY: “SORUNLARIMIZI
ÇÖZEN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”
Alanya Belediyesi’nden birçok hizmet
aldıklarını, mahallenin en büyük sorunu olan
yol konusunun da Başkan Yücel sayesinde
çözüldüğünü belirten Bıçakçı Mahalle
Muhtarı Murat Çay, ‘’Alanya Belediyesi
mahallemizde asfalt ve diğer sorunlarımızı
çözdü. Mahallenin yolları da belediyemiz
tarafından genişletildi. Başkanımız
genişleyen bu yolun da önümüzdeki
günlerde asfaltlanacağının müjdesini verdi.
Mahallem adına kendilerine teşekkür
ederim’’ dedi.

TÜM MAHALLELERİMİZE
HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK
Fırsat buldukça kırsalda bulunan mahalleleri
ziyaret ettiklerini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Göreve
geldiğimiz günden bu yana zaman zaman
mahallelerimizi ziyaret ederek sorunları ve
talepleri bire bir vatandaşlarımızın
kendinden dinlemeye özen gösteriyoruz.
Bıçakçı mahallemizin de acil olan sorunlarını
çözdük. Yeni genişletilen mahalle yolunu da
inşallah kısa sürede asfaltlayarak
vatandaşlarımızın hizmetine açacağız ‘’ dedi. 
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İMAMLI YAYLASI’NDA
MAHALLE MUHTARLARIYLA
BİRLİKTEYİZ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal ve merkez mahalle muhtarlarının
daveti üzerine İmamlı Yaylası Gödüre Çayı kenarında organize edilen yemeğe katıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
mahalle muhtarlarıyla yemekte bir
araya geldi. Kırsal ve merkez

mahallelerinin muhtarları tarafından
organize edilen yemekte Başkan Yücel
sevgi sloganlarıyla karşılanırken muhtarlar
tarafından açılan ve üzerinde “Alanya’da
sevginin adıdır, Adem Murat Yücel.
Seninleyiz Büyük Başkan!” yazılı pankart ise
büyük ilgi çekti.

YÜCEL: “ALANYAMIZA HİZMET
YOLUNDA BİRLİK BERABERLİĞİMİZ
BOZULMASIN”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Gödüre Çayı kenarında düzenlenen etkinlik
için muhtarlara tek tek teşekkür ederken şu
ifadeleri kullandı; “Bu güzel organizasyon
için emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Buradaki etkinlikle birlik ve
beraberliğimizi bir kez daha pekiştirmiş
olduk. Allah, Alanyamıza hizmet yolunda
bizlerin birlik ve beraberliğini bozmasın.”
dedi. 
Yemek organizasyonunun ardından bir süre
muhtarlarla sohbet eden Başkan Yücel,
etkinliğin ardından Gödüre Çayı kenarında
muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



KENT MEYDANI  
ALANYA’YA DEĞER KATACAK
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Hükümet Caddesi esnafları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, kent meydanı projesi hakkında esnaflara bilgi verdi. Başkan Yücel, kent meydanı
projesinin Alanya’ya değer katacağını ve kentin cazibesini arttıracağını belirtti. 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
turizm sezonuyla ilgili esnafın sorunlarını ve
taleplerini dinleyen Başkan Yücel,

toplantıda projesi tamamlanan kent meydanı
hakkında esnaflara bilgi verdi. 

“TURİZM SEZONU ÖNCESİ 
HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK”
Yeni turizm sezonu öncesinde gerekli tüm
hazırlıkları yaptıklarını belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Biz her sezon öncesi
olduğu gibi bu yılda gerekli tüm çalışmalarımızı
tamamladık. İlgili birimlerimiz ve personelimiz yeni
turizm sezonuna hazır. Gerekirse 24 saat görevde
olacağız. Esnaflarımızın rahat ve huzurlu bir sezon
geçirmesi için de çalışmalarımızı devam
ettireceğiz.’’ dedi. 

YENİ KENT MEYDANI 
İLE ŞEHİR CANLANACAK
Son dört yılda yaptıkları hizmetler ve projeler
hakkında esnafa bilgi veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Alanya için bir çok
önemli projeyi daha hayata geçirmeye
hazırlanıyoruz. Alanya’ya yakışan bir meydan
olacak. Kent meydanı projemizde mevcut ağaçlar
korunarak, baştan sona düzenleme yapılacak.
Proje tamamlandığı zaman Alanyamızın en eski
çarşısı olan Hükümet Caddesi de güzel ve
modern bir yer haline gelecek. Esnaflarımız da
hak ettikleri hizmeti alacaklar.’’ dedi.



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde
restoran işletmecileri ile bir araya

geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve
turizm sezonunda düzenin bozulmaması ile
ilgili uyarılarda bulunan Başkan Yücel,
“Kentimize gelen misafirlerimizin Alanya’dan
memnun bir şekilde ayrılması için ahilik
kurallarına uyalım” dedi.

“AHİLİK KURALLARINDAN
AYRILMAYALIM”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
turizm sezonuyla ilgili çeşitli mesleklerden
esnaf gruplarıyla yaptığı istişare toplantılarına
devam ediyor. Mahmutlar esnafının sorunları
ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, sezonla
ilgili değerlendirme toplantısında güvenlik,
huzur ve düzenin sağlanması için dikkat
edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.
Bu yıl turizmde rekor bir artış beklendiğine
işaret eden Belediye Başkanı Yücel, “Bu
sezon çok iyi geçecek. Çok yoğun bir talep
var. Şimdiden geçen yıllara göre %43-%45
oranında artış var. Kentimize gelecek
misafirlerimizi güler yüzlü ve misafirperverce
ağırlamak hepimizin görevi.  Yerli ve yabancı
misafirlerimizi, memnun olarak şehrimizden
gönderebilirsek en iyi tanıtımı yapmış oluruz.
Bu nedenle ahilik kurallarından ayrılmayalım.”
ifadelerini kullandı
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MAHMUTLAR’DA RESTORAN 
İŞLETMECİLERİNİN
SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
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Öğrenciler tarafından Alanya’nın gelişimine önemli
katkılar sunan kişiler arasından seçilen “Hayatımın
Kahramanı Sen Ol” programının son konuğu Alanya

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Hayate Hanım
İlköğretim Okulu’nun Murat Soy Konferans Salonu’nda
düzenlenen programa Başkan Yücel’in yanısıra Okul Müdürü
İrfan Arık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sınıf Öğretmeni Aslan
Uslu, proje kapsamında öğrencilerin seçimiyle hayatlarının
kahramanı olarak seçtikleri Başkan Yücel’in öğrenciler
tarafından çok sevilen birisi olduğunu söyledi.

YÜCEL: “BAŞARININ EN BÜYÜK 
SIRRI YAPTIĞINIZ İŞİ SEVEREK YAPMAKTIR”
Program ilköğretim öğrencileri tarafından, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’in özgeçmişi okunarak başladı.
Ardından kürsüye gelerek öğrencilere hitap eden Başkan
Yücel; “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum

memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Eğitim hayatımda
ilköğretim dönemimi geçirdiğim bu okulda, böyle bir projeyle
karşılanmak beni çok mutlu etti. Hayatta her şey veya herkes
olabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın yaptığınız işi severek
yapın. Başarının en büyük sırrı yaptığınız işi severek
yapmaktır. Hep mutlu kalın, mutlu olun. Bu güzel projede
emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.”

BAŞKAN YÜCEL ÇOCUKLARLA ŞARKI SÖYLEDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahneye gelen
minik öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi. Başkan Yücel’in en
sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler, Altın Hızma Mülayim
şarkısıyla Başkan Yücel’i hem duygulandırdı hem de mutlu etti. 
Programın ardından Okul Müdürü İrfan Arık, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür plaketi verirken,
Başkan Yücel de öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak
onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL,
ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLDU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hayate Hanım İlköğretim Okulu’nun öğrencileri
tarafından düzenlenen “Hayatımın Kahramanı Sen Ol” programının konuğu oldu.



Gezinin ilk gününde Alanya heyeti Osmanlı dönemi
yapılarından 1438'de inşa edilen Kalkandelen’de
bulunan Alaca Camini ziyaret etti. Rehber eşliğinde

tarihi camiyi gezen heyet cami hakkında bilgi aldı. Farklı
mimarisi ile öne çıkan Alaca Camii'nde mahalle muhtarları
Başkan Yücel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.  Kalkandelen’de
yarım saat süren şehir turunun ardından Ohrid'e geçen heyet
Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan tarihi mekânları
gezdi. Safranbolu evlerini anımsatan eski yapılarda da
incelemelerde bulunan mahalle muhtarları gezi turunun
sonunda yöresel ürünlerin bulunduğu mağazaları gezdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle
muhtarları kültür turunun ikinci gününde Üsküp'e hareket
ederek burada Manastır, Atatürk Anıt Odası ve tarihi yerlerde
ziyaretlerine devam etti. 

BAŞKAN YÜCEL, İSTİŞARE TOPLANTISINDA
MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, programın üçüncü
gününde mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir
araya geldi.
Üsküp Aleksandar Palace Otel'in toplantı salonunda
gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında Alanya

Belediyesi'nin 4 yılda yaptığı hizmetleri anlatan tanıtım filmi
izlendi. Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, önümüzdeki dönemlerde yapacağı projeleri
muhtarlarla paylaştı. 

BAŞKAN YÜCEL, ÜSKÜP'TE YUNUS EMRE 
ENSTİTÜSÜ VE ULUSLARARASI VİZYON
ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Kültür gezisinin 3. gününde Üsküp'te bir dizi temaslarda
bulunan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birim
müdürleri ile birlikte Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Başkan Yücel'i, burada Enstitünün Üsküp Müdürü Doktor
Şemsettin Şeker karşıladı. Şeker Başkan Yücel'e faaliyetlerini
anlattı. Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin ardından Başkan
Yücel, Şeker'e Alanya tablosu takdim etti. 
Üsküp'te resmi ziyaretlerine devam eden Başkan Yücel,
daha sonra Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni de ziyaret etti.
Burada, Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Abdulmecit
Nuredin, Üniversitenin Vakıf Başkanı Mefail Recep, bölüm
hocası Doktor Mükren Şaban ile görüşen Başkan Yücel, ipek
kozasından hediyeler takdim etti. Başkan Yücel'e üniversite
ziyaretinde Üsküp'de bulunan MHP Antalya İl Başkanı
Mustafa Aksoy da eşlik etti.  

BAŞKAN YÜCEL’DEN
MAHALLE MUHTARLARINA
MAKEDONYA KÜLTÜR TURU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez ve kırsalda görev yapan 75 mahalle muhtarlarıyla
Makedonya'ya bir kültür gezisi düzenledi. Belediye birim müdürlerinin de katıldığı kültür gezisinde
Osmanlı dönemi yapıları, Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi ve kültürel mekânlar ziyaret
edildi. Başkan Yücel, 3 günlük kültür turu kapsamında resmi temaslarda da bulundu.
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MAHALLE MUHTARLARI KANYONU GEZDİ
Üsküp’te yoğun bir program yaşayan ekip yine gezisinin
3. gününde Üsküp'te bulunan Matka Ulusal Parkı'nı ziyaret
etti Matka Kanyonu'nu gezen muhtarlar kanyonda yürüyüş
yaparak tarihi yerleri de gezme fırsatı buldu. Başkan Yücel
ile kanyonda hatıra fotoğrafı çektiren mahalle muhtarları
Üsküp'ü ve tarihi mekânlarını çok beğendiklerini belirttiler. 

“BİZİM İÇİN FARKLI BİR KÜLTÜREL GEZİ OLDU”
Toplantıda muhtarlar adına bir konuşma yapan Alanya
Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel; “Öncelikle
böyle bir geziyi düzenlediği için Belediye Başkanımız
Adem Murat Yücel'e mahalle muhtarlarımız adına teşekkür
ederim. Bizim için farklı bir kültürel gezi oldu.” ifadelerini
kullandı.
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“4 YILDA 16 MİLYON TL’LİK
SOSYAL YARDIM YAPTIK”
2014’ten beri 16 milyon TL
sosyal yardım
gerçekleştiren Alanya
Belediyesi, yaptığı
yardımlarla da sosyal
belediyecilik alanında zirve
yaptı. “Önceliğimiz insan”
diyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat
Yücel, birincil görevlerinin
zor zamanlarında
vatandaşların yanında yer
almak olduğunu söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE  ZİRVE YAPAN BAŞKAN YÜCEL:
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SOSYAL BELEDİYECİLİKTE  ZİRVE YAPAN BAŞKAN YÜCEL:



Gençlere, engellilere, yolda kalmışlara, evi barkı
olmayanlara, darda kalan herkese destek olmaya
çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yücel “4

yıldır insan odaklı hizmetlerimize ağırlık verdik. Darda
kalanlara nakdi yardım, evsizlere barınma ve tadilat yardımı,
öğrencilere eğitim bursu, sağlık hizmetlerimiz, yoksullarımıza
destek kart gibi pek çok hizmetimizle vatandaşımızın her
zaman yanında olduk” dedi.

6 BİN BEBEĞE HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ HEDİYESİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in; “Alanya’da
doğan her bebeğin ilk hediyesi bizden olacak.” sözleriyle
2016 Ekim ayında başlattığı ‘Hoş geldin Bebek’ projesi,
6000’ den fazla bebeğe ulaştı. Alanya Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Alanya’daki tüm
hastaneleri tek tek ziyaret ederek yeni doğum yapan ailelere
Hoşgeldin Bebek Paketi sunmaya devam ediyor. 

KIRSALDAKİ KIZ ÇOCUKLARIMIZ 
İÇİN OBA ÖĞRENCİ YURDU
2016-2017 eğitim-öğretim döneminde hizmete giren Alanya
Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, merkeze uzak 68 kırsal
mahalledeki kız öğrencilerin barınma sorununu çözerek,
yüksek tahsillerinin yolunu açtı. 5 milyon TL’nin üzerinde bir

yatırımla Alanya’ya kazandırılan yurt, 100 öğrenciye ev
sahipliği yapıyor.

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACIYLA KIRSALDAKİ
VATANDAŞLAR ARTIK DAHA SAĞLIKLI
Mobil Sağlık Tarama aracını hizmete sunan Alanya
Belediyesi, sağlık hizmetlerini kırsalda yaşayan birçok hasta,
yaşlı ve engelli vatandaşın ayağına kadar götürdü. 

ÜCRETSİZ HASTA NAKİL AMBULANSI HİZMETE GİRDİ
Mart ayında hizmet vermeye başlayan Hasta Nakil
Ambulansıyla şehirdeki ciddi bir ihtiyaç daha karşılandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Hasta Nakil Ambulansı özellikle
yatalak hastaların ve nakil problemi yaşayan
vatandaşlarımızın hastaneye ücretsiz ulaşımını yapıyor.

“SOSYAL YARDIMLARIMIZ 16 MİLYON TL’Yİ AŞTI”
Her yıl daha çok insana ulaşmaya çalıştıklarını belirten
Belediye Başkanı Yücel, “Sosyal Yardım bütçemizi her yıl
arttırıyoruz. Sosyal yardımlarımız 2014 ten beri 16 milyon
TL’yi aştı. Belediyemize yapılan yardımları da Sosyal
Yardımlara aktararak bütçemizi daha da arttırmayı
planlıyoruz. Çünkü bu ekonomik krizde vatandaşlarımızın
neler çektiğini biliyoruz.  Sosyal yardımlarımızı arttırarak
sürdüreceğiz.” dedi.

Ziyaret ve inceleme Sayısı : 3057 Hane
Nakdi Yardım : 861 Aile 
Barınma ve Tadilat Yardımı : 175 Hane 
Eğitim yardımı : 6395 öğrenci 
Destek kart Sürekli Yardımı : 277 Aile 
Medikal malzeme yardımı : 59 Engelli 
Sünnet Hizmeti : 371 Çocuk
Ramazan Gıda Paketi : 13450 Paket
Ramazan İftar Yemeği : 5050 Kişi (Yıllık yaklaşık 2.000 kişi)
Hoşgeldin Bebek Projesi : 6.000 Aile
Gönül Pınarı : 12.760 Kişi (131.068 Parça Kıyafet)
Diyetisyen Birimi : 1856 Kişi (11.160 Seans)
Fitness+Plates Salonu : 386 Kişi
Kırsalda Sağlık Taraması : 2147 kişi (Her Yıl 68 kırsal mahalle)
Kuaför Hizmeti : 179 kişi (65 yaş üstü engellilere evlerinde) 
Konut Temizliği Hizmeti : 222 Kişi (616 Kez)
Psikolog : 2084 seans
Fizyoterapist : 2883  seans
Çocuk Gelişim Uzmanı : 3506 seans
El Sanatları Öğretmeni : 6950 seans 
Engelli Servis Hizmeti : 914 kez engelli vatandaşın transferi yapıldı.
Kız Öğrenci Yurdu : Her yıl 100 öğrencinin barınması sağlanmıştır.
Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi : 806 noktada engelli bireylerin kullanımına 

uygun kaldırım, rampa ve hissedilebilir 
yüzey çalışmaları yapıldı.
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Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik
İşleri Müdürlüğü ve Tabiat Geri Dönüşüm Firması ile
birlikte, Ramazan ayında vatandaşların yardımlarını

daha yakın noktalardan hızlı ve düzenli toplayabilmek için
şehrin 150 ayrı bölgesine “Gönül Pınarı Giysi Kumbarası”
kurdu.

YILDA 4 BİN KİŞİYE 30 BİN PARÇA 
KIYAFET YARDIMI YAPILDI
Yıllık yaklaşık 4.000 muhtaç vatandaşa 30.000 parça kıyafet
yardımı gerçekleştiren Alanya Belediyesi, “Gönül Pınarı
Projesini” hayata geçirdi. İlçe genelinde 150 ayrı noktaya
kurulan giysi kumbaralarına konulan kıyafetlerin kullanılabilir
olanları gönül pınarı projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacak.  Kullanılmayacak durumda olan giysi ve tekstil
atıkları ise sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilerek geri
dönüşümü sağlanacak.

İLÇE GENELİNDE 300 NOKTADA 
GİYSİ KUMBARARASI KURULACAK
“Gönül Pınarı Projesi” hakkında bilgi veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal projelerde vatandaşların

taleplerinin de ötesinde bir çok projeyi tek tek hayata
geçirdiklerini belirtti. Başkan Yücel, “Son olarak Gönül Pınarı
Projemizle vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında aracı
olabileceğimiz bir sosyal projeyi de hayata geçirdik. İlk
olarak şehrin 150 ayrı noktasında giysi kumbaralarının
kurumunu gerçekleştirdik.  İlçe genelinde bu sayıyı 300’ e
tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“KULLANILMAYACAK DURUMDAKİ KIYAFETLER GERİ
DÖNÜŞÜM İLE EKONOMİYE KAZANDIRILACAK”
Gönül Pınarı Giysi Kumbarası projesinin oldukça kapsamlı
bir proje olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Alanya
Belediyesi Sosyal yardım işleri müdürlüğünün Temizlik İşleri
Müdürlüğü ve Tabiat Geri Dönüşüm Firması ile beraber
uyguladığı gönül pınarı projesinde,  kullanılamaz durumda
olanlar ise sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında tekrar
ekonomiye kazandırılacak. Şu an şehrin genelinde 150 Adet
giysi toplama kumbarası kuruldu. İlerleyen süreçte 150 adet
daha kumbara kurulumu yapılacak. Toplamda ilçe
genelinde 300 noktada giysi ve tekstil toplama hizmeti
verilecektir ”dedi.

Ziyaret ve inceleme Sayısı : 3057 Hane
Nakdi Yardım : 861 Aile 
Barınma ve Tadilat Yardımı : 175 Hane 
Eğitim yardımı : 6395 öğrenci 
Destek kart Sürekli Yardımı : 277 Aile 
Medikal malzeme yardımı : 59 Engelli 
Sünnet Hizmeti : 371 Çocuk
Ramazan Gıda Paketi : 13450 Paket
Ramazan İftar Yemeği : 5050 Kişi (Yıllık yaklaşık 2.000 kişi)
Hoşgeldin Bebek Projesi : 6.000 Aile
Gönül Pınarı : 12.760 Kişi (131.068 Parça Kıyafet)
Diyetisyen Birimi : 1856 Kişi (11.160 Seans)
Fitness+Plates Salonu : 386 Kişi
Kırsalda Sağlık Taraması : 2147 kişi (Her Yıl 68 kırsal mahalle)
Kuaför Hizmeti : 179 kişi (65 yaş üstü engellilere evlerinde) 
Konut Temizliği Hizmeti : 222 Kişi (616 Kez)
Psikolog : 2084 seans
Fizyoterapist : 2883  seans
Çocuk Gelişim Uzmanı : 3506 seans
El Sanatları Öğretmeni : 6950 seans 
Engelli Servis Hizmeti : 914 kez engelli vatandaşın transferi yapıldı.
Kız Öğrenci Yurdu : Her yıl 100 öğrencinin barınması sağlanmıştır.
Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi : 806 noktada engelli bireylerin kullanımına 

uygun kaldırım, rampa ve hissedilebilir 
yüzey çalışmaları yapıldı.
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ALANYA BELEDİYESİ,   
“GÖNÜL PINARI GİYSİ KUMBARASI” 

PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ



Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesinde Tosmur Ek Hizmet Binası’nda bulunan
Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmeti’nden

yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları
sayesinde fazla kilolarından kurtulurken, dengeli ve sağlıklı
beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden
kurtuluyor.

“AMACIMIZ VATADAŞLARIMIZI SAĞLIKLI 
BESLENME KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK”
2014 Aralık ayında “Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyet”
sloganıyla başlatılan diyetisyenlik hizmetleriyle ilgili Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amaçlarının vatandaşları
sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve bunu bir
yaşam şekli haline getirmelerine yardımcı olmak olduğunu
söyledi.

“3.5 YILDA 7 BİN 112 VATANDAŞIMAZA 
13 BİN 488 SEANS HİZMET VERİLDİ”
Başkan Yücel, “ Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 3.5 yıl önce başlattığımız
diyetisyenlik hizmetlerimiz başarıyla devam ediyor. Bu süreçte
başta engelli vatandaşlarımız ve yakınları olmak üzere 7 bin
112 vatandaşımıza 13 bin 488 seans sağlıklı beslenme ve diyet
konusunda eğitim verdik. Verdiğimiz hizmetlerle dünyanın en
büyük sağlık sorunu olan obeziteyle savaşmak istiyoruz.” dedi.

“SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN KOLLARI SIVADIK”
“Gençlerimizi obeziteden korumak için devlete bağlı
anaokulundan liseye kadar tüm okullarımızda öğrencilerimiz
için sağlıklı beslenme seminerleri düzenliyoruz.” diyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje başladığından beri
13 bin 23 öğrenciye seminer verdiklerini ifade etti.
Başkan Yücel, görsel öğelerle de desteklenen eğitimlerle,
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

BELEDİYENİN DİYETİSYENLİK 
HİZMETLERİYLE  

ALANYA SAĞLIKLI BESLENİYOR

Alanya Belediye’sinin “Herkes İçin Diyet, Herkes İçin Sağlık” sloganıyla 
3.5 yıl önce başlattığı ücretsiz diyetisyenlik hizmetlerinden 7 bin 112 vatandaş
faydalanırken, 13 bin 23 öğrenciye de sağlıklı beslenme semineri verildi.
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HER ZAMAN VATANDAŞLARININ
YANINDA OLAN ALANYA BELEDİYESİ 

İFTAR ÇADIRLARINDA HER GÜN
2 BİN 500 KİŞİYE YEMEK VERDİ



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Eşgilik Düğün Salonu, Mahutlar ve Konaklı
Meydanı’nda kurulan iftar sofralarını ziyaret

ederek vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Başkan
Yücel, “Şehrin 3 ayrı noktasına kurduğumuz iftar
çadırlarımızla her gün 2 bin 500- 3 bin kişiye
yemek ikramı yaptık. Engelli vatandaşlarımızın
iftar yemeklerini belediyemiz evlerine kadar
ulaştırdı. Ramazan ayında sosyal yardımlarımızı
arttırarak sürdürdük.” dedi.

3 AYRI NOKTADA İFTAR ÇADIRI KURULDU
Alanya Belediyesi, Ramazan ayında merkezde
Eşgilik Düğün Salonu, doğuda Mahmutlar Düğün
Salonu ve batıda Konaklı Meydanı olmak üzere 3
ayrı noktada iftar yemeği verdi. Ramazan’ın ilk
günü başlanan yemek programına Ramazan’ın
son gününe kadar devam etti. 

YÜCEL: “MANEVİ DEĞERLERİMİZİ
YAŞATIYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Ramazan’da iftar çadırlarında birlik ve
beraberliğin en üst noktaya taşındığını
vurgulayarak şunları söyledi; “Merkez, doğu ve
batı olmak üzere her gün 3 ayrı noktada 2 bin
500- 3 bin kişiye iftar çadırlarımızda yemek verdik.
Ayrıca engelli vatandaşlarımız için belediyemiz her
gün evlerine iftar yemeği sağladı. Alanya
Belediyesi olarak Ramazan ayında yardımlarımızı
arttırarak sürdürdük.” dedi. 
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği
verdi. Doğu, batı, merkez birimleri ve şantiyelerde çalışan tüm belediye personeli ve
aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Yücel, personelle birlikte oruç açtı.

Başkan Adem Murat Yücel’in Oba Olive Garden’daki iftar davetine
belediye personelinin yanı sıra Başsavcı Yasin Emre, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Belediye Meclis Üyeleri ve

protokol mensupları da katıldı. Başkan Yücel, tüm masaları tek tek ziyaret
ederek hem personelle hem de misafirleriyle yakından ilgilendi. 

“RAMAZAN PAYLAŞMA, BEREKET VE RAHMET AYIDIR”
Yemekten sonra bir konuşma yaparak belediye personeline katılımları için
teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazanın
paylaşma, bereket ve rahmet ayı olduğunu hatırlattı. Başkan Yücel,
“Ramazan ayının güzelliğini siz mesai arkadaşlarımız ve
vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Alanya Belediyesi olarak geleneksel
hale getirdiğimiz iftar programımızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk
duyuyorum. İftarınızı bizimle açtığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“SİZLERİN DESTEĞİYLE ALANYAMIZA 
EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDİYORUZ”
“Sizlerin desteğiyle Alanyamıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz” diyerek
konuşmasını sürdüren Belediye Başkanı Yücel, “ Alanya’nın her
metrekaresinde sizlerin alın teri var.  Hizmet kalitemizi yükselten proje ve
yatırımlarımızın yürütülmesi için gece gündüz demeden başarıyla çalışan,
güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımızı halkımıza en iyi şekilde yansıtan
siz değerli personelimize teker teker minnet ve şükran duygularımla
teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN YÜCEL, BELEDİYE
PERSONELİYLE  

İFTARDA BULUŞTU



A lanya Belediyesi, Ramazan ayında da yardıma muhtaç
vatandaşların yanında olmaya devam etti. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kapı kapı dolaşarak ihtiyaç

sahipleri için hazırlanan 5 bin adet Ramazan kolisini dağıttı. 30
kişiden oluşan 9 araçlık ekip, paketleri merkez ve kırsal
mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evine teslim etti.

17 KALEM ERZAK TİTİZLİKLE SEÇİLEN AİLELERE DAĞITILDI
TUİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında yaşayan ve Alanya
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce içinde bulunduğu
yaşam koşulları değerlendirildikten sonra yardıma muhtaç olduğunu
belirlenen ailelere, erzak paketleri dağıtıldı. İçinde makarnadan
pirince, çaydan Türk Kahvesi’ne, kuru fasulyeden, nohuda 17 kalem
temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan erzak paketleri, büyük
bir özen ile yardıma muhtaç ailelerle buluşturuldu.

YÜCEL: “RAMAZAN AYI SOSYAL YARDIMLAŞMA AYIDIR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayı
münasebetiyle dağıtılan yardım paketleri konusunda çok titiz
davrandıklarını ve yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını
belirtti. Başkan Yücel; “Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ayı. Bu
vesileyle belediyemiz Ramazan’da sosyal yardımlara daha çok
ağırlık verdi. Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlar ile dar gelirli
ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve yüzlerini güldürmek
istedik. Bütçemiz ve gücümüzün yettiği ölçüde yardımlarımıza
Ramazandan sonra da devam edeceğiz.” dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ RAMAZANDA DA 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA
Alanya Belediyesi, her yıl Ramazan ayı öncesinde yardıma muhtaç ailelere
yönelik gerçekleştirdiği Ramazan Paketi dağıtım işlemini bu yıl da sürdürdü.



RAMAZAN MEYDANI 
BİR AY BOYUNCA
DOLDU TAŞTI
Bir ay boyunca devam eden Ramazan Meydanı etkinliklerine vatandaşlar ve

çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eski Ramazanları aratmayan meydan, tam
olarak Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlandı. Vatandaşların

büyük beğenisini kazanan meydanı her fırsatta ziyaret eden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel de vatandaşlarla Mehter Takımı, Türk Sanat Müziği
dinlerken çocuklarla da geleneksel sahne gösterilerini izledi.

YÜCEL: “RAMAZAN’IN RUHUNU HER AKŞAM YAŞATTIK
Belediye Başkanı Yücel, geleneksel hale getirilen Ramazan Meydanı’yla Ramazan
ayının ruhunu yaşattıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Her akşam iftardan sonra saat
21.15’ten itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden
farklı programlar düzenledik. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Ramazan
Meydanımıza bütün vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.” dedi. 

HER AKŞAM SANAT MÜZİĞİ, İLLİZYON, 
PAYTAK SHOW VE DİĞERLERİ VATANDAŞLARI MEYDAN ÇEKTİ
Belediye yanındaki Ramazan Meydanı’nda hem çocuklar hem de aileler için her
akşam birbirinden ilginç programlar yer aldı. 16 Mayıs’ta başlayıp 14 Haziran’a
kadar devam eden Ramazan Meydanı etkinlikleri arasında Mehter Takımı,
geleneksel sahne gösterileri; Hacivat- Karagöz, meddah, orta oyunu, paytak show,
Jonglör-İllüzyon Gösterisi, Türk Sanat Müziği Dinletisi yer aldı.

İKRAM ÇEŞMESİNDEN OSMANLI ŞERBETİ AKTI
Meydanda gösterilerin yanısıra Belediyenin ikram çeşmesinden bir ay boyunca
vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edildi. Alana kurulan stantlardan ise
vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel
lezzetlerden de belli bir ücret karşılığında yararlanabildi.
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ALANYA’DA İLK DEFA 
23 NİSAN ULUSLARARASI
ÇOCUK FESTİVALİ
DÜZENLENDİ
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Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde 23-29 Nisan
tarihleri arasında Alanya’da ilk defa
çocuk festivali düzenlendi. Bir hafta

süren “Alanya Uluslararası Çocuk
Festivali” hem eğitti, hem eğlendirdi.



Dünyada çocuklara yönelik kutlanan tek bayram olma
özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kapsamında bu yıl ilk defa Alanya Belediyesi

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23-29 Nisan
tarihleri arasında Alanya Uluslararası Çocuk Festivali
düzenlendi. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış
organizasyonuna Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Er, siyasi parti temsilcileri,
vatandaşlar ve çocuklar katıldı. 

DÜNYA ÇOCUKLARI FOLKLOR GÖSTERİLERİ SUNDU
Protokol konuşmalarının ardından Parlayüksel İlkokulu
öğrencileri folklor oyunu sergiledi. Festival, Litvanya,
Polonya ve Finlandiya'dan gelen katılımcıların dans

gösterileriyle devam etti. Bu gösterilerin ardından sahneye
çıkan Kazak çocukların dövüş gösterisi ve şarkı
performansları ilgiyle izlendi. Açılış gösterilerinin ardından
üzerinde festivale katılan ülke bayraklarının yer aldığı pasta
protokol ve çocuklar birlikte kesildi. Salondaki programın
ardında protokol ve davetliler salonun dışında açılan kitap
fuarını gezdi.

5 ÜNLÜ YAZAR VE UZMAN SEMİNER VERDİ
Alanya Belediyesi tarafından Alanya Uluslararası Çocuk
Festivali kapsamında 5 günlük bir de seminer programı
düzenlendi. Program kapsamına alanında uzman bir
birinden değerli yazar ve eğitmen ailelerle buluştu. Uzmanlar
salonların dolup taştığı konuklarına çocuklarla ilgili çok
önemli bilgiler verdi. 
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ÖZGÜR BOLAT AİLELERİ UYARDI, 
“ÇOCUKLARINIZI YANLIŞ ETİKETLEMEYİN”
Seminerlerin ilk gününde Hürriyet Gazetesi yazarı Eğitim
Bilimci Dr. Özgür Bolat ailelerle buluştu. Aile, çocuk gelişimi
ve eğitimi konularında uzman ve bu konularda düzenlediği
eğitim programları, yazıları ve seminerleriyle tanınan Özgür
Bolat, Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Mutlu ve
Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’ konulu seminerinde aileleri
çocuk yetiştirmede doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. 
Ailelerin öncelikle çocuklarının öz değer duygusunu

geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Bolat,  Başarıya bağlı bir
mutluluk değil, mutluluğa bağlı bir başarı geliştirilmesi
gerektiğini ifade etti. 
Özgür Bolat; “Çocuklar güzel, çirkin, yakışıklı, zeki gibi
sıfatlar yerine,  duyarlı, dürüst veya yardımsever şeklinde
etiketlenmelidir. Çünkü bu özellikler çocuğun kontrolü altında
olabilir. Bir çocuk her zaman ‘güzel’ olmayabilir ama her
zaman ‘yardımsever’ olabilir.” diye konuştu.

ÜNLÜ PROF. DR. ACAR BALTAŞ, 
“ İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA BAŞARIYI GETİRİR”
Seminerin ikinci gününde Türkiye’de geniş kitlelere,
psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir
çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri olan Psikolog-
Eğitmen-Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, Alanya Kültür
Merkezi'nde "Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar
Yetiştirmek" konulu sunumuyla Alanyalılarla buluştu. Salonu
dolduran kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği seminerde
konuşan Baltaş, iş birliği, yardımlaşma, dayanışmanın ve
anlaşmanın başarıyı getireceğini aktardı.

YAZAR ŞERMİN YAŞAR, “ÇOCUKLARIN 
HAYAL GÜÇLERİNE ENGEL OLMAYIN”
“Oyuncu Anne” lakabıyla bilinen ve yazdığı ebeveynlik

kitaplarıyla büyük beğeni kazanan Yazar Şermin Yaşar,

seminerin 3’üncü günü "Çocukluğumdan Çocuğuma" konulu
sunumuyla vatandaşlarla buluştu.
Yaşar, anne ve anne adaylarıyla anneliğin sırlarını paylaştı.

Çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin püf noktalarını aktaran
Yaşar, çocukların hayal gücüne engel olunmaması gerektiğini
belirtti. Şermin Yaşar, Çocuk diyor ki; ‘Burası benim denizim
yüzüyorum diyor.’ Biz ise kalk oradan üstün kirlenir diyoruz.
Böyle eğitmek, çocukların hayal dünyasına atılan bir
tekmedir. Onların elinden bir sürü şeyleri alıyoruz.” dedi.
Yazar Yaşar, “Geri dönüp baktıklarında bizi nasıl
hatırlayacakları çok önemli ve kendi çocukluklarını nasıl
hatırlayacakları çok önemli. Çocuklar kendileri büyüyorlar
ama aslına bakarsanız onları biz inşa ediyoruz.  ” diye
konuştu.

YRD. DOÇ. DR. SERKAN KARAİSMAİLOĞLU, 
“AİLE HUZURLUYSA ÜLKE HUZURLU OLUR”
Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleşen
seminerlerin 4’üncü gününde Yrd. Doç. Dr. Serkan
Karaismailoğlu, Alanyalılarla buluştu. Ailenin önemine dikkat
çeken Karaismailoğlu, “Aile huzurluysa, ülke huzurlu olur”
dedi.
Kendine has yorumu ve esprili anlatımı olan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Karaismailoğlu, "4 Bilinmeyenli
Denklem: A.İ-L.E" konulu sunumu ile vatandaşlarla bir araya
geldi. Başarının bir sürü tanımının olduğu aktaran
Karaismailoğlu, kendisi için başarının tanımı ise yapılan işten
haz alma halinin olduğunu belirtti.

FESTİVALİN SON KONUĞU KANGAL, 
“ANNELİK BİR SANATTIR”
Festivalin son konuğu olan ve seminerlerin 5’inci gününde
vatandaşlarla buluşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, çocuk
gelişimiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
Oyunlarla çocuk gelişimini destekleme konusunda birçok
ailenin gönlünde taht kuran Akademisyen Anne Doç. Dr.
Saniye Bencik Kangal, “Korkma iyi bir annesin” konulu
sunumu ile Alanya Kültür Merkezi'ni dolduran kalabalığa
anneliğin bir sanat olduğunu söyledi.
Çocuklarımıza sarıldığımızda onların mutluluk hormonlarının
yükseleceğini kaydeden Kangal, “Ağlayan bebeğinizi
kucağınıza alın. Onlar kendilerini güvende hissederek
sakinleşeceklerdir. Kucağa alıştırma diyene siz aldırmayın,
tam aksi kucaklayın.” dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
kapsamında düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk
Festivali, Alanya Kültür Merkezi’nde 24 yayınevinin

katıldığı kitap fuarı ve çeşitli etkinliklere sahne oldu.

OKULLARIN GÖSTERİLERİ FESTİVALE RENK KATTI
Alanya Kültür Merkezi’nde bir hafta süren festivalde okullar
tarafından çeşitli gösteriler tertiplendi. Semazen gösterisi,
halkoyunu gösterisi, dans ve işaret gösterileri, ritm show gibi
çeşitli etkinliklerle çocuklar festivalde doyası eğlendi.

GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI FİNALİ YAPILDI
“Atık Malzemeden Tasarım Yarışması” finali Alanya
Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında yapıldı. Çevreci
Kent Alanya olgusunun desteklenmesi ve çevrenin
korunmasına dikkat çekmek için öğrenciler geri dönüşümü

mümkün olan atık malzemelerden tasarlamış oldukları
çalışmaları sergiledi. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

ÇOCUKLAR “SİHİRLİ KÖPEK” TİYATRO GÖSTERİMİYLE
EĞLENEREK SEVGİ VE PAYLAŞIMI ÖĞRENDİ
Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından Sihirli Köpek Çocuk
Oyunu gerçekleştirildi. Çocuklar oyunu izlerken hem eğlendi
hem de dostluk, sevgi ve dayanışmayı öğrendi. 

KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ
23 Nisan’da açılan ve 29 Nisan’a kadar devam eden
çocuklara yönelik kitap fuarı yoğun ilgi gördü. Fuara
24 yayınevi katıldı. 19 çocuk yazarı kitap imzaladı. Öğrenciler
Belediye tarafından kendilerine önceden dağıtılan
kumbaralarda biriktirdikleri paralarla fuardan istedikleri
kitapları satın aldı.
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ÇOCUK FESTİVALİ VE KİTAP FUARI
RENKLİ ETKİNLİKLERE
SAHNE OLDU



A lanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş
birliğinde 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen
Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nde açılan kitap

fuarı için 41 bin 480 kumbara dağıtıldı.

ÖĞRENCİLER KİTAP FUARI İÇİN BİRİKİM YAPTILAR
Kitap fuarına çocukların aktif katılımını teşvik etmek için
festival öncesi okullarda kumbara dağıtıldı. Fuardan 2
hafta önce dağıtılan kumbaralarla çocukların fuar tarihine
kadar biriktirdikleri paralarla kendi bütçeleriyle seçtikleri
kitapları almaları ve sahiplenmeleri hedeflendi.

41 BİN 480 ADET KUMBARA 
ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLDİ
Şehirdeki ilk ve ortaokul düzeyindeki özel ve devlet
okullarının tamamında toplam 41 bin 480 adet kumbara
çocuklara dağıtılarak, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali
öncesi minik öğrencilerin birikim yapması teşvik edildi.

19 ÇOCUK KİTABI YAZARI 
ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
Alanya Kültür Merkezi’nde 23-29 Nisan tarihlerinde
düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nde 
19 çocuk kitabı yazarı çocuklarla buluştu. Yalvaç Ural,
Aydoğan Yavaşlı, Burcu Bahar, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz,
Ali İbrahim Öz, Fatih Erdoğan, Fatih Tuncay, Gönül
Simpson, Erkan İşeri, Defne Ongun Müminoğlu, Handan
Derya, Esra Alkan, Feyza Hepçilingirler, Ulviye Alpay, Filiz
Tosyalı, Nilbanu Engindeniz, Özge Bahar Sunar ve Tufan
Çapar bir hafta boyunca Alanya Kültür Merkezi’nde minik
okuyucularıyla bir araya geldi. 

FESTİVALE KATILAMAYAN ÇOCUKLAR 
İÇİN GEZİCİ KÜTÜPHANE OLUŞTURULDU
Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin sonunda, katılımcı
yayınevlerinin kitap desteğiyle oluşturulacak ‘Gezici
Kütüphane’, festivale katılamayan ve ulaşımda
dezavantajlı konumda olan çocukların ayağına kadar
giderek kitaplardan yararlanması sağlandı. 
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ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ İÇİN 
ÖĞRENCİLERE KUMBARA DAĞITILDI
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BAŞKAN YÜCEL’DEN 4 YILDA 
EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 4 yıllık görev süresinde doğu
ve batı mahallelerinde 2 adet Çok
Programlı Anadolu Lisesi’ni ve  Oba
Kız öğrenci yurdunu eğitime
kazandırdı.  4 yılda 110 okuldan gelen
talepleri tek tek karşılayan Başkan
Yücel, Oba Mahallesi’ne kreş yapmak
için kolları sıvadı. “Önceliğimiz
Eğitim” diyen Belediye Başkanı Yücel,
4 yılda 30 milyonu geçen yatırımla
eğitime verdiği önemi gösterdi. 



A lanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, şehrin alt ve üst yapılarına
yaptığı yatırımların yanı sıra eğitime

verdiği destekle şehirdeki eğitim kalitesini
arttırdı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 4 yıllık hizmet süresinde 2 Çok
Programlı Anadolu Lisesi’ni bitirme aşamasına
getirirken, kırsal mahallelerdeki kız
öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim
görebilmesi için Oba Kız Öğrenci Yurdu’nu
hizmete sundu. Bunun yanı sıra şehirdeki
okullardan gelen talepler doğrultusunda
110 okulun ihtiyaçlarını karşılayarak,
gelişimine büyük katkı sağladı. 

110 OKULUN TALEBİNE 
ANINDA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
4 yılda 110 okuldan gelen talepleri tek tek
karşıladı. Okullarda ihtiyaç duyulan çevre
düzenlemeleri, alt ve üst yapı çalışmaları, spor
alanları, bakım, onarım, tadilat ve tamiratları
özenle gerçekleştirilirken büfe, bordör,
sundurma, sıcak yama, parke-fayans yapımı,
yol boyama, taş duvar, drenaj, boya-sıva, kapı
tamir-bakım, pota-futbol kalesi direk dikimi,
voleybol sahası montajı, laminant montajı gibi
birçok konuda okullara sayısız hizmet verildi.

2 ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE
HİZMETE GİRECEK
Belediye Başkanı Yücel, Alanya’daki eğitim
düzeyinin ve kalitesinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak için doğu ve batı
mahallelerinde 2 adet Çok Programlı Anadolu
Lisesi’ni inşa ettirdi. Belediye Başkanı Yücel,
batıda 24 derslikten oluşan Payallar Çok
Programlı Anadolu Lisesi ve Doğu bölgesinde
18 derslikten oluşan Kestel Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nin yeni eğitim-öğretim
döneminde hizmete gireceğini açıkladı.
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KIZ ÖĞRENCİLERE 5 YILDIZLI OTEL 
KONFORUNDA YURT YAPILDI
4 yıllık hizmet süresinde eğitime çok ciddi yatırımlar yapan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5.5 milyon TL’lik
dev yatırımla Oba Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açarak kırsal
mahallelerdeki kız öğrencilerin barınma sorununu çözdü.
Oba Kız Öğrenci Yurdu, bu eğitim-öğretim döneminde 100
kız öğrenciye 5  yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

120 ÇOCUK KAPASİTELİ KREŞ YAPILACAK
Hizmet döneminde eğitim yatırımlarını ön plana koyan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba mahallesi 480 ada
1 parsele kreş avan projesi tasarlatarak önemli bir projeyi
daha hayata geçiriyor. Kreş projesi hakkında bilgi veren
Başkan Yücel; “120 çocuk kapasitesine göre tasarladığımız
projemizi kısa süre sonra hayata geçireceğiz.” dedi.

6395 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 4 YILDA 
2 MİLYON 300 BİN TL EĞİTİM YARDIMI YAPILDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 4 yıllık hizmet
süresinde üniversite öğrencilerine destek amacıyla 2 Milyon

300 Bin TL’lik eğitim yardımı yapıldı. Alanya’da ikamet eden
ve üniversiteyi kazanarak Alanya Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan öğrencilerin
başvuruları değerlendirilerek toplam 6395 öğrenciye eğitim
yardımı yapıldı. Başkan Yücel; “Öğrencilerimizin üniversite
eğitimlerinde de yanlarındayız. Bugüne kadar eğitim
sürecinde onlara verdiğimiz destek bugünden sonra da
devam edecek.” dedi.     

YÜCEL: “EĞİTİM YATIRIMLARINDA ÇAĞ ATLADIK”
Alanya Belediyesi’nin eğitime çok önemli yatırımlar yaptığını
kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitime
desteğin 4 yılda 30 milyonu geçtiğini vurgulayarak, “Alanya
Belediyesi artık okullar, yurtlar ve hatta kreşler yaptıran bir
belediye haline geldi. Eğitime 4 yılda çok büyük yatırımlar
yaptık. Konusu eğitim olan hiçbir başvuruyu geri çevirmedik
ve anında çözüme kavuşturduk. Bizim en önemli önceliğimiz
eğitim. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi ve
kaliteli bir eğitim alması için eğitimdeki hizmet ve
yatırımlarımıza ciddi bütçeler ayırdık, desteğimiz bugünden
sonra da aralıksız devam edecek.” dedi.



4 yıllık görev süresinde engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne büyük önem veren
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ne yerleştirilen Akülü
Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu’nu engelli vatandaşların hizmetine açtı. 

BAŞKAN YÜCEL, 
“ENGELSİZ KENT HAYALİNİ

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

“Engelsiz Kent Alanya” olma yolunda Türkiye
genelinde örnek projeleri hayata geçiren Alanya
Belediyesi, akülü sandalye kullanan engelli

vatandaşların şarj sorununu ortadan kaldırmaya yönelik
çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

9 ŞARJ İSTASYONU ENGELLİ 
BİREYLERE HİZMET VERİYOR 
Son olarak Prestij Caddesi’ne yerleştirilen Akülü Tekerlekli
Sandalye Şarj İstasyonu ile şehirdeki şarj istasyonu sayısı 9
oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de
katıldığı programla Prestij Caddesi’ndeki Akülü Tekerlekli
Sandalye Şarj İstasyonu engelli vatandaşların hizmetine
açıldı. 

YÜCEL: “BU ŞEHİRDE ENGEL YOK; 
KESİNTİSİZ ERİŞİM VAR”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij
Caddesi’ndeki şarj istasyonunu engelli vatandaşların

hizmetine açarken şu ifadeleri kullandı; “Konaklı, Mahmutlar,
Damlataş, İskele, Başkanlar Parkı, Cuma Pazarı, Salı Pazarı,
ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve son olarak Prestij
Caddemizdeki çalışmalarımızla birlikte şehrimizin 9 ayrı
noktasına Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu kurduk.
Son çalışmalarımızla birlikte engelli vatandaşlarımız için bu
şehirde engel yok; kesintisiz erişim var.”

“ŞEHRİN HER NOKTASINI GEZEBİLİYORUZ” 
Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonundan duyduğu
memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlardan Alaattin
Özdemir; “Bizim için çok önemli olan Akülü Tekerlekli
Sandalye Şarj İstasyonumuzun açılışını gerçekleştirdik.
Şehrimizi rahatça gezebilmemiz adına gerek kaldırımlar
gerekse bu şarj istasyonları için Alanya Belediyesi’ne ve
Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. Bu
sayede şehri gezerken her noktaya kesintisiz erişim
sağlayabiliyoruz.” dedi.
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“ORADA BİR KÖY VAR
UZAKTA 4. YAŞINDA”

“Her Çocuk Bir Sihirdir”
sloganıyla Alanya Belediye
Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce
yürütülen “Orada Bir Köy Var
Uzakta” projesi 4. yılına girdi.
Her yıl farklı aktivitelerle
çocukların kalbine dokunan
ekip, dört yıl boyunca
toplamda 35 bin çocuğa
ulaşarak onları tiyatro ve
sahne sanatları ile tanıştırdı.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURAN İLK PROJE
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çocuklara
verdiği önemle 4 yıl önce Alanya Belediye Tiyatrosu
Çocuk Birimi’nce başlatılan “Orada Bir Köy Var Uzakta”

projesi, her yıl ortalama 50 köye ve binlerce çocuğa ulaşıyor.
Projenin ilk yılında ‘Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir’ sloganıyla
çocuklarla yaratıcı drama çalışmaları yapıldı. İkinci yıl, ‘Kedi ile
Palyaço’ adlı tiyatro oyunu köy ve mahallelerdeki tüm
ilkokulları gezdi. Üçüncü yılında da, ‘Bir Köy, Bir Çocuk, Bir
Hayal’ sloganıyla yola çıkan Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk
Birimi, 70 ilkokulu ziyaret ederek, hem tiyatro gösterisi yaptı
hem de çocukların hayallerini sordu. Yıl sonunda 82 çocuğun
hayalini yerine getirdi. 2018 yılında ise, köy okulları gezilerek
çocuklara jonglörlük ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Bu yıl 45
köy okuluna ve yaklaşık 9.000’e yakın öğrenciye ulaşıldı.

PROJE TÜRKİYE’DE BİR İLK
Köy ve mahalle okullarındaki öğretmenler, öğrenciler hatta
veliler tarafından beğeni ve takdirle izlenen Orada Bir Köy Var
Uzakta projesi, Türkiye’de bu kadar uzun süreli olarak devam
eden ve sanatı ön planda tutan sosyal sorumluluk projesi
olarak bir ilk olma özelliği taşıyor.

ÇOCUKLAR KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE 
BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİLER
4 yıl boyunca projenin mimarı ve yürütücüsü olan Nilbanu
Engindeniz, yazmış olduğu 13 ayrı çocuk kitabını Alanya
Belediyesi aracılığıyla imzalayarak çocuklara toplamda 20.000

kitap hediye etti. Çocuklar hem yazarından imzalı kitap
almanın mutluluğunu yaşadılar, hem de her yıl farklı bir
etkinlikle sanatın farklı yönleriyle tanışarak kişisel
gelişimlerinde büyük aşamalar kaydettiler.

PROJEYLE ÇOCUKLARA VE 
OKULLARA ÇEŞİTLİ YARDIMLAR YAPILDI
Orada Bir Köy Var Uzakta projesi 4 yıl boyunca, aynı zamanda
kitap, giysi, kırtasiye malzemesi başta olmak üzere çocukların
ve okulların değişik ihtiyaçlarını giderme konusunda da
oldukça başarılı bir proje oldu. Projenin önümüzdeki yıl da
devam edeceği ve merkezde yaşamayan, diğer çocukların
sahip olduğu olanaklara sahip olamayan çocuklara sanatı,
edebiyatı ve güzel dokunuşları vermeye devam edeceği
açıklandı.

ENGİNDENİZ: “BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR”
Alanya Belediyesi Tiyatrosu Müdürlüğü’nün Çocuk Birimi
Sorumlusu, yazar ve yönetmen Nilbanu Engindeniz; “Bu
projedeki en önemli amacımız diğer çocukların sahip olduğu
olanaklara sahip olamayan çocuklara sanatı, edebiyatı en iyi
şekilde öğretebilmek. Önümüzdeki yılın projesinin çocuklara
güzel bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Umarım Türkiye’nin
her beldesindeki her bir çocuğa ulaşabilecek, sanatla sosyal
sorumluluğu birleştiren bu denli güzel işler çoğalarak
yapılmaya devam eder. Her zaman dediğim gibi; “Bir çocuk
değişir, dünya değişir.” dedi.
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Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk
Birimi tarafından düzenlenen
2017-2018 tiyatro sezonu
oyunculuk kursuna katılan 
35 öğrenci, muhteşem bir oyunla
9 ve 10 Haziran tarihlerinde
seyirciyle buluştu.  Kadrosu kadar
oyunlarıyla da büyük başarı
gösteren çocuklar, sergiledikleri
performansla dudak ısırttı. Küçük
kahramanlar müzik, dans ve
kostümleriyle de seyirciden büyük
beğeni topladı.

“KORSANLAR VE
PRENSESLER” 
BÜYÜLEDİ
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Yaşları 5 ile 13 arasında değişen çocuklar tarafından hazırlanan “Korsanlar ve
Prensesler” isimli oyunun bir bölümü karada bir bölümü ise denizde oynandı.
Belediye Binası arkasında bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın

bulunduğu iskele meydanında başlayan oyun özel bir gemide devam etti. Oyunun
konusu ise şöyle:
“Prenses Çilekli Turta ile Prens Haşlanmış Yumurta büyük bir törenle evleneceklerdir.
Ancak adalarını istila eden korsanlar; prensesi ve nedimeleri kaçırıp deniz fenerine
hapsederler. Korsanlar hem Kral Makarnus’un hazinesini ele geçirirler hem de
gemilerine el koyarlar. Ancak Prens Haşlanmış Yumurta bu azılı korsanlara pabuç
bırakmak niyetinde değildir. Nitekim sanatın ve sevginin gücü kötülüğü yener.”

OYUNU YÖNETMENLERİYLE BİRLİKTE YAZDILAR
Yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz’in yaptığı oyunun metni bir yıl boyunca eğitimden
geçen çocuklarla birlikte yazıldı. Oyunun koreografisi ise Anıl Türkmener’e ait.

500’DEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ
Birden fazla mekan kullanılarak hazırlanan oyunda seyirci de  oyuncularla beraber
hareket etti. Birbirinden güzel danslar ve sürprizlerle dolu oyunu, 500’den fazla kişi
izledi. Oyunun sonunda minik tiyatroculara katılım ve teşekkür belgelerini seyirciler
arasında yeralan Belediye Başkan Yardımcıları Adem Er, Ali Yenialp, Alanya
Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin
Çinal takdim etti. 
Yönetmen ve oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Adem Er, ayrıca
Nilbanu Engindeniz’e Belediye Tiyatrosu Çocuk Bölümündeki başarılı
çalışmalarından dolayı bir buket çiçek verdi.
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O rganizasyona Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İtalya, Kosova, Hollanda, Polonya, Portekiz,

Rusya, Slovenya, İsveç, Mısır, İngiltere, Letonya, İsviçre, Ukrayna ve
Türkiye, olmak üzere 23 ülkeden 53 takım katıldı.

İLK KEZ DÜNYA TURU’NDA MİLLİ TAKIMLAR FİNAL OYNADI 
Uluslararası Play Voleybolu Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu
Dünya Turu’nun 1 Yıldızlı ayaklarından biri olan Alanya Etabı’nda
erkeklerde Rusya galip gelirken, kadınlarda ise Almanya galip oldu.
İlk kez Dünya Turu’nda erkek ve kadınlarda Türk milli takımlarımız
final maçı oynadılar. 4 gün boyunca kıyasıya mücadeleler
gerçekleştirilen organizasyonda, final maçı erkeklerde Rusya ile
Türkiye arasında yapıldı ve 2-1 Rusya takımı maçı alarak şampiyon
oldu. İkinci Türkiye takımı ve üçüncü ise Ukrayna takımı oldu.
Kadınlarda ise final maçı Almaya ile Türkiye arasında yapıldı. Final
maçını 2-1 kazanarak Almaya şampiyon oldu. Türkiye ikinci ve
Rusya takımı üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Dünya’nın en önemli Plaj
Voleybolu organizasyonlarından
olan FIVB Plaj Voleybolu Dünya
Turu’nun 1 Yıldızlı ayaklarından
biri olan Alanya Etabı, 31 Mayıs -
3 Haziran 2018 tarihlerinde Alanya
Belediyesi, Alanya Teleferik ve
Türkiye Voleybol Federasyonu
işbirliği ile Damlataş Plajı'nda
gerçekleştirildi. 

FIVB PLAJ VOLEYBOLU DÜNYA TURU 
1 YILDIZLI ALANYA ETABI YAPILDI ALANYA BELEDİYESPOR  

BİR İLKE İMZA ATTI
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ALANYA BELEDİYESPOR  
BİR İLKE İMZA ATTI

Alanya Belediyespor bir ilke imza
atarak Plaj Futbolu Avrupa
Şampiyonalar Liginde çeyrek final

oynadı. Futbolcular, 64 takım arasında 6.
olarak büyük bir başarıya imza attılar. Plaj
Futbolu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde
Ukrayna şampiyonu olan BSC Vybor'u 3-2
yenerek çeyrek finale yükselen temsilcimiz
Alanya Belediyespor Plaj Futbol Takımı,
Crystal takımına 6-4 yenilerek yarı final
şansını kaybetti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Belediyespor Plaj Futbolu Takımını
tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Alanya Belediyespor bir 
ilke imza atarak Portekiz’de
düzenlenen Plaj Futbolu
Avrupa Şampiyonlar 
Liginde çeyrek final oynadı.



O tizmli 550 sporcu kıyasıya
mücadele etti. Alanya Belediyesi
Mehteran Takımı da sporculara

ve organizasyona destek vermek için
gösterilerini sundular. Alanya
Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan
Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Başkan
Yardımcıları Mehmet Kula ve Tunahan
Kasapoğlu da organizasyonu izleyenler
arasında yer aldı.

BAŞKAN YÜCEL, “HEDEFİMİZ
ENGELSİZ KENT ALANYA”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Hedefimiz engelsiz kent Alanya.
Engelsiz sporcularımıza çok önem
veriyoruz, sizleri burada görmek bizi çok
mutlu eetti. Otizm Oyunları’nda emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki yıl daha iyi organizasyonda
buluşmak ümidiyle.” şeklinde konuştu. 
Dereceye giren sporcular kupa ve
madalyalarını dağıtıldı.
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OTİZM 
OYUNLARI
YAPILDI

Anca Otizm Festivali
kapsamında Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı ve
Spor Kulüpleri Başkanlığı
tarafından, Alanya’nın ev

sahipliğinde Otizm Oyunları
26 Nisan’ da

gerçekleştirildi.
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A tatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaları
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula,
Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Gençlik

Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanyaspor Kulüp
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı
Nazmi Yüksel ve vatandaşlar izledi.
Müsabakalar sonunda 50 kg’da Evin Demirhan, 53 kg’da
Zeynep Yetgil, 55 kg’da Elif Yanık, 57 kg’ da Melika Öztürk, 59
kg’da Ece Tekin, 62 kg’da Derya Bayhan, 65 kg’da Aslı Tuğcu,
68 kg’da Buse Tosun, 72 kg’da Beste Altuğ ve 76 kg’da Ayşegül
Özbeğe şampiyon oldu.  Dereceye giren sporculara madalyaları
protokol tarafından verildi.
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TÜRKİYE U23 KADINLAR
GÜREŞ ŞAMPİYONASI YAPILDI
Türkiye Güreş Federasyonu
tarafından Alanya’nın ev sahipliği
ile 7-8 Nisan arasında düzenlenen
Türkiye U23 Kadınlar Güreş
Şampiyonası’na 12 il, 28 kulüpten
105 sporcu katıldı.



Dünyada aynı zamanda oynanan Masa Tenisi
etkinliğine Alanya’da da 150 kişi katıldı.
Koşabiliyorken koş projesi kapsamında, insan

sağlığı gelişimi olarak doktorların tavsiye ettiği spor olan
ve her yaş grubunda yapılan tek spor olan masa tenisi
organizasyonu eğlenceli anlara sahne oldu.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Genel Koordinatörü
Necati Yıldırım, Türkiye Masa Tenisi İl Temsilcisi Ferdai
Alan’ da masa tenisi oynayarak etkinlikte yer aldı.
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MASA TENİSİ ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ
6 Nisan Masa Tenisi Günü
münasebetiyle “2 Milyon Kişiye
Masa Tenisi Oynatıyoruz”
sloganıyla Masa Tenisi
Federasyonu tarafından
Alanya’nın iş birliği ile Alanya
Karayolları Parkı’nda masa
tenisi etkinliği düzenlendi.




