Sevgili Alanyalılar,

Alanya Bülten Dergimizin yeni sayısıyla sizlerin
karşısındayız.
Acısıyla tatlısıyla 2018 yılını geride bırakıp; umutla,
heyecanla, sevinçle 2019 yılına “merhaba” diyoruz.
Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik,
huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.
5 yıllık hizmet süremiz boyunca gücümüzü sizlerden
aldım, sizlere güvendim. Biz bugün “Alanya’yı yeniden
inşa ettik” diyorsak, yeni hizmetler, yeni projeler diyorsak;
bu sizlerin desteği sayesindedir.
Göreve geldiğimiz günden bu yana partimizin üretken
belediyecilik anlayışı ile çok önemli projeleri hayata
geçirdik. Alanya’da şimdiye kadar yapılmamış birçok
hizmeti yaparken ve projelerimizi hizmete sunarken
insan odaklı çalıştık. Sosyal belediyeciliğin en güzel
örneklerini Alanya’da sergiledik.
Kapımızı sonuna kadar vatandaşlarımıza açtık ve
sizlerle gönül bağımızı hiç koparmadık.
Alanya’da hayal denilen, yapılamaz denilen bir çok
hizmet ve projeyi hayata geçirdik.
Alanya Belediyesi’nin bütçesini 4 yılda 2 kat arttırdık.
Alanya’nın 37 yıllık hayali olan Teleferik’i hayata
geçirdik. Türkiye’nin en kapsamlı Hayvan Barınağı olan
Demirtaş Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni
hizmete açtık. Toslak Mahallesi’nde 100 dönüm arazi
üzerinde kurduğumuz Güneş Enerji Santralimizden
belediyemizin kullandığı elektriğin neredeyse tamamını
karşılıyoruz. Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı, Belediye
Hizmet Binası, Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün
Salonu, Kestel ve Güney Düğün Salonu, prestij
caddeleri, Kapalı Salı Pazarı gibi tek tek
sayamayacağımız birçok hizmeti halkımızın hizmetine
sunduk. Ayrıca projesini tamamladığımız, ihale
sürecinde olan bir çok yatırımımız var.
Ayrıca Teleferik ve Güneş Enerji Santrali projemizin
Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Belediyecilik

Proje Yarışması’nda ödüle layık görülmesi bizleri
onurlandırdı. Teleferik projemiz Altyapı Kategorisi’nde
birincilik, Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ise Çevre
Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama
Kategorisi'nde ikincilik kazandı. Bu da bize gösteriyor ki,
gerçekten doğru projeler ve doğru işler yapıyoruz.
İnşallah gelecek dönemde de çok önemli projeleri
gerçeğe dönüştüreceğiz.
Geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet süremizde sizlere
hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik.
Alanyamızın yaşam standartlarını yükseltme
doğrultusunda projeler gerçekleştirdik ve kararlar aldık.
Tüm bunları yaparken, ‘ben yaptım oldu’ düşüncesinde
bir yönetim anlayışımız hiç olmadı. “Alanya’nın geleceği
yine Alanyalılar ile planlanmalıdır.” dedik ve bu
doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden bugüne
halkımız, esnafımız, derneklerimiz, muhtarlarımız ve sivil
toplum örgütlerimizle kentimizin gelişimine hep beraber
yön verdik.
Tüm Alanya’yı kucaklayarak, kadınlarımızla beraber,
gençlerimizle beraber, sevgiyle, inançla Alanya’yı
şahlandıracağız ve Alanya’yı birlikte yönetmeye devam
edeceğiz.
Yeni yılın, yeni hedefler, faydalı hizmetler ve yeni
projelerimiz için güzel bir vesile olmasını diliyor;
Alanyamız ve Türkiye’miz için hayırlar getirmesini, birlik
ve kardeşliğimizi güçlendirerek arttırmasını temenni
ediyorum.
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Kuzey Mahallelerinde yıllardır
açılamayan imar yollarını bir bir
hizmete sunan Alanya Belediyesi,
Küçükhasbahçe ve Büyükhasbahçe
mahallelerinde altyapı çalışmalarının
ardından 1.5 km’lik sıcak asfalt
çalışmasını tamamladı.
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HİZMET ve ALTYAPI

A

lanya Belediyesi 2018 yılı yatırım programı
çerçevesinde kentin birçok mahallesinde yol yapım
çalışmalarına devam ediyor. Küçükhasbahçe ve
Büyükhasbahçe mahallelerinde ara caddeleri birer birer
sıcak asfaltla kaplayan Alanya Belediyesi, son olarak
Büyükhasbahçe Cami önü ile birlikte bölgede devam eden
1,5 km’lik sıcak asfalt çalışmasını da tamamladı.

ÇEVREYOLUNA ALTERNATİF OLACAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hizmete açtığı
yolda, altyapı ve asfalt çalışmaları ile Cikcilli, Mamadı,
Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Koçlar Sokak
istikametinde Sevimler Cam önünden Çevre Yoluna
bağlantısı yapılan 15 metre genişliğindeki imar yolu ile
bölgenin yıllardır çözülemeyen yol sorunu çözülmüş oldu.

VATANDAŞLARDAN
BAŞKAN YÜCEL’E ASFALT TEŞEKKÜRÜ
Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe mahallelerinde
sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları, bölge sakinleri tarafından
memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar; “Yapılan asfalt
çalışmasıyla mahallemiz modern ve kaliteli bir yapıya
kavuşuyor. Bu çalışmayla caddemizin değerine değer katan
ve ulaşımımızı kolaylaştıran Alanya Belediye Başkanı Sayın
Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz." dediler.

YÜCEL: “GECİKME OLSADA
SAĞLIKLI BİR YATIRIM OLDU”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DSİ, TEDAŞ ve
ASAT’ın çalışmalarından dolayı asfalt çalışmalarında
gecikme yaşansa da en sağlıklı yatırımın yapıldığını
vurguladı. Başkan Yücel; “Küçükhasbahçe ve
Büyükhasbahçe mahallelerimizde yıllardan beri imar
probleminden dolayı bazı temel altyapı ve yollarla ilgili
çalışmalarda sıkıntılar vardı. Bölgesel olarak 2014 yılından
sonra imar problemini çözmemizin ardından DSİ’nin içme
suyu çalışmaları, TEDAŞ’ın ve ASAT’ın altyapı
çalışmalarından dolayı biraz geç kalınan bir yatırım oldu.
Fakat iyi ve sağlıklı bir yatırım oldu.” dedi.
“BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sıcak asfalt
çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Yücel; “Bütün
altyapıların tamamlanmasının ardından en sonunda sıcak
asfalt çalışmalarımızı başlattık. Bu yolumuz,
Küçükhasbahçe’den çıkarak Büyükhasbahçe ve Mamadı
bölgesine kadar uzanan çevreyoluna paralel bir yol.
Bu yolun bölgenin ve çevreyolunun trafiğini ne kadar
rahatlatacağını hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımıza
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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BADEMAĞACI’NDAN SONRA

GÜMÜŞKAVAK YOLU DA
ASFALTLA BULUŞTU
A

Alanya Belediyesi,
Bademağacı
yolunda yaptığı
4 Bin 500 metre
sathi kaplamadan
sonra Dim
Gümüşkavak
yayla yolunda da
4 bin 200 metre
asfalt yaptı.

lanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı asfalt
ekipleri, mahallelerde başlattığı asfalt
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde Bademağacı Siftlik Yolu’nda yapılan 4 bin
500 metre sathi kaplamanın ardından, Dim
Gümüşkavak bağlantı yolunda başlatılan 4 bin 200
metre sathi asfalt kaplamasıda tamamlandı.
Dim Gümüşkavak bağlantı yolunda başlatılan asfalt
çalışmasının birkaç gün içerisinde tamamlandığını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Daha önce genişletme ve düzenleme çalışması
yapılan Dim Gümüşkavak bağlantı yolunda sathi
kaplama çalışmamız bitirildi. Tüm Alanya’nın kullandığı
alternatif bir yol olan Gümüşkavak bağlantı yolu,
özellikle yayla yolu bağlantısı açısından halkımızın çok
yoğun kullandığı bir yol. Halkımıza hayırlı olsun.” dedi.
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HİZMET ve ALTYAPI

KARAKOCALI ŞİRİNLER SOKAK’TAKİ
İMAR YOLU AÇILDI

Alanya Belediyesi, yollar ve altyapı
yatırımları ile imkânların arttırılması,
dar yolların genişletilmesi ve modern
kentleşmenin hızlanması için yatırım ve
hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

A

lanya Belediyesi, mahalleler arasındaki kopukluğu
gidermek ve ulaşımı alternatif yollarla daha rahat
hale getirmek için mevcut yollarda genişletme
çalışmalarını sürdürürken açtığı yeni yolları da hizmete
sunuyor. Çalışmalar kapsamında Karakocalı Mevki’inde
Şirinler Sokakta imar yolu açımına başlandı.
Asfalt ve yol genişletme çalışmalarının yanı sıra özellikle
araç yolu olmayan yerleşim alanlarının taleplerini en hızlı
şeklide değerlendirerek sonuca ulaşmasını sağlayan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şirinler
Sokak sakinlerinin de taleplerini anında yerine getirdi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yücel, sadece
vatandaşların talepleri doğrultusunda değil, kendi keşif ve
planlamaları doğrultusunda da yol ve altyapı yatırımlarına
ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Yücel, Şirinler
Sokaktaki yol çalışmasının kısa zamanda tamamlanarak
vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini açıkladı.

ALANYA

BELEDiYESi

ELİKESİK MAHALLESİ’NE

6 KM ASFALT
Tüm mahallelerde programa alınan
yollarda asfalt hazırlığını sürdüren
Alanya Belediyesi, Elikesik Mahallesi’nde
6 kilometre yolu asfaltladı.

A

lanya Belediyesi tüm mahallelerde programa
alınan ve vatandaşların talepleri doğrultusunda
asfaltı olmayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Elikesik Mahallesi’nde
6 kilometrelik yol asfaltlanarak mahalle tozdan kurtarıldı.
BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR
Asfalt çalışması için görüşlerini dile getiren vatandaşlar,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür
ederek, “Bizler için en önemli hizmet yol ve ulaşımdı.
Şimdiye kadar hiç asfalt olmayan, araç bile geçmeyen
yollarımız şu an merkezdeki yollar gibi oldu. Başkan
Yücel’e ve ekibine minnettarız” diye konuştular.
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HİZMET ve ALTYAPI

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN
MERKEZDE SICAK ASFALT ATAĞI

Alanya Belediyesi merkez mahallelerde
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler
Sokak ve Fığla Mahallesi’nde altyapısı
tamamlanan caddelerde sıcak asfalt
çalışması yapıldı.

A

lanya Belediyesi, yeni yol ve caddeleri
vatandaşların hizmetine kazandırırken
zamanla bozulan ve aşınan sokakların da
asfaltını yenileyerek, kente kaliteli bir ulaşım ağı
kazandırıyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar
kapsamında Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler
Sokak ve Fığla Mahallesi’ndeki sıcak asfalt
çalışması tamamlandı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Vatandaşlarımıza;
verdiğimiz ‘Asfaltsız yol kalmayacak’
taahhüdümüzü yerine getirmek için tüm
mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz.
Şu an pek çok bölgede asfalt hazırlığı devam
ediyor. Demirtaş’tan Okurcalar’a ve yayla yollarına
kadar oldukça geniş bir alanda ekiplerimiz çalışıyor.
Sıcak asfalt çalışmaları Fığla Mahallesi’nden sonra
Oba Mahallesi’nde devam edecek.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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OBA ÇARŞAMBA CADDESİ’NİN

ASFALTI YENİLENDİ
Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi,
Çarşamba Caddesi’nin kanalizasyon çalışması
sonucu bozulan 1 kilometrelik kısmında sıcak
asfalt çalışması yapıldı.

Ç

alışmalar kapsamında Oba Mahallesi, Çarşamba
Caddesi’nin kanalizasyon çalışması sonucu bozulan 1
kilometrelik kısmında, sıcak asfalt çalışması yapıldı. Fen
İşleri Müdürlüğü Merkez Şantiye’ye bağlı ekiplerin sürdürdüğü
çalışma ile caddenin üstyapısı yenilendi. Çalışmalarla ilgili bilgi
veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çarşamba
Caddesi’nin altyapı çalışması nedeniyle bozulan 1 kilometrelik
kısmının bir an önce bitirilmesi için yoğun bir çalışma
yürüttüklerini söyledi. Başkan Yücel, “Bildiğiniz gibi Oba
yolunun 1 kilometrelik kısmında ASAT kanalizasyon çalışması
yapmıştı. ASAT ile görüşmelerimiz doğrultusunda vatandaşların
mağduriyetlerini bir an önce gidermek için ortaklaşa bir
çalışma yürüttük. Oba halkının pırıl pırıl bir caddeye kavuşması
için ekiplerimiz yoğun gayret sarf ederek yolu asfaltladı.” dedi.
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YENİ OBA KÖPRÜSÜ METRO KAVŞAĞI
ASFALTLANDI

Alanya Belediyesi
tarafından Cikcilli ve
Oba Mahallesi’nde
trafiği rahatlatmak ve
alternatif ulaşım
güzergâhları
oluşturmak için Oba
Çayı üzerine yapılan
köprü ile Metro
Kavşağı arasında
kalan yolda başlatılan
sıcak asfalt çalışması
tamamlandı.

A

lanya Belediyesi tarafından Oba Çayı
üzerine yapılan ve Cikcilli Mahallesi
ile Oba Mahallesi’nin Metro
Market’in kuzeyinden kesintisiz ulaşımını
sağlayacak olan köprü çalışmasını
tamamlandı. Alanya Belediyesi köprüyü ve
çevresindeki yolları sıcak asfaltla kapladı.

“BÖLGEDE AÇILAN İMAR YOLLARI
İLE MEVCUT YOLLARIN TRAFİK
YÜKÜ HAFİFLİYOR”
Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli
bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya
devam ettiklerini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Çayı
üzerine yapılan yeni köprüyle, özelikle çevre
yolu ve Araştırma Hastanesi çevresinde
trafiğin rahat bir akışa kavuştuğunu söyledi.
METRO ÖNÜNDEKİ KAVŞAK
YENİDEN DÜZENLENDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat

Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat (ALKÜ)
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunun
eski Gazipaşa Caddesi ile birleştiği
noktada sürücülerin ve yayaların güvenliği
için kavşak düzenlemesi yaptı. Trafik akışı
yoğun olduğu için sık sık kazaların
yaşandığı kavşakta yeni düzenleme
çalışması yaptıklarını açıklayan Başkan
Yücel, “Belediye olarak tüm ilçede
özellikle vatandaşların şikâyet ettiği
konulara çözüm bulmak için çalışıyoruz.
Metro karşısındaki bölgede yaşanan trafik
sorununu çözmek için gerekli çalışmaları
yaparak, Ulaşım Koordinasyon Merkezine
(UKOME) bildirdik. Gerekli onayların
ardından kavşak düzenlemesini yaptık.
Hastanenin de o bölgeye taşınmasıyla
birlikte bölgenin trafik yükü de artmıştı.
Kavşak ve çevre düzenlemesinin ardından
sinyalizasyon çalışmalarını da
tamamlayacağız.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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OBA VE PAYALLAR MAHALLESİ’NDE

SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
Alanya Belediyesi, şehrin her noktasında aralıksız olarak
sürdürdüğü sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarına
ara vermeden sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerince yürütülen
asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Oba ile Payallar
Mahallesi’ndeki pek çok yol asfaltlandı.

A

lanya Belediyesi Oba Mahallesi
Çarşamba Caddesi’nden sonra
Belediye binası yanındaki
Güneylioğlu Caddesi’nde sıcak asfalt
çalışması yaptı. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “ Merkez
mahallelerimizde gerek yeni yapılan
yollarda gerekse altyapı çalışmaları
sonucu bozulan caddelerde sıcak asfalt
çalışmalarımız sürüyor. Sıcak asfalt
çalışmalarımız Oba Mahallesi Köseler
Yolu’nda devam edecek.” dedi.
PAYALLAR SANAYİ YOLU VE OKUL
YOLU GENİŞLETİLDİ
Batı mahallelerinde yol açma ve
genişletme çalışmaları kapsamında
sanayi yolu ve inşaatı devam eden
Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi
yolu genişletildi. 2018- 2019 eğitim ve
öğretim yılında eğitime açılacak olan
Anadolu Lisesinde hummalı bir çalışma
yürüten Alanya Belediyesi, okul yolunu
da genişletti.
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YAYLALI MAHALLESİ’NE
4 KM ASFALT

Alanya Belediyesi’nin
mahallelerde yürüttüğü asfalt
çalışmaları kapsamında Yaylalı
Mahallesi’ne 4 kilometre sathi
kaplama yapıldı. Mahalle içi ve
ana yollarda tozdan
kurtulduklarını dile getiren
mahalle sakinleri Başkan
Yücel’e teşekkür ettiler.

T

üm mahallelerde asfalt
çalışmalarını hızlandıran Alanya
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
programa alınan mahalle yollarında
çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, alt
yapısı hazırlanan Yaylalı Mahallesi
Kasımlar Sokak’ta 4 km’lik yolu
asfaltladı.

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN
YÜCEL’E TEŞEKKÜR ETTİ
Asfalt çalışmalarının tamamlanması ile
toz ve çamurdan kurtulduklarını belirten
mahalle sakinleri, yıllardır asfalt
beklediklerini ve özellikle yaz aylarında
büyük sıkıntı yaşadıklarını belirttiler.
Alanya Belediyesi sayesinde tozdan
kurtulduklarını belirten mahalle sakinleri
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e ve ekibine teşekkür ettiler.

ALANYA

BELEDiYESi

VATANDAŞLARDAN

BAŞKAN YÜCEL’E
YOL TEŞEKKÜRÜ
Alanya Belediyesi, merkez ve kırsal mahalleler ile yayla
yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Koşdavut Yayla Yolu’nun
alt yapısını tamamlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltladı.
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km’lik Koşdavut Yolu’nu genişleterek asfaltlayan ekipler,
yanı zamanda Alanya ile Gazipaşa yaylalarının bağlandığı
mevkide bulunan orman yolunu genişleterek vatandaşların
hizmetine açtı.

AÇILAN YENİ YOLLARI BAŞKAN YÜCEL MECLİS ÜYELERİ İLE
BİRLİKTE YERİNDE İNCELEDİ
Alanya ile Gazipaşa yaylalarını bağlayan yeni yolda meclis üyeleri ile
incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e
vatandaşlar teşekkür etti. Daha önce orman yolunu kullandıklarını
belirten vatandaşlar, "Artık daha güvenli ve hızlı bir şekilde
yaylalarımıza ulaşacağız." dediler.

17 KİLOMETRELİK KOŞDAVUT YOLU ASFALTLANDI
Koşdavut ve çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Yücel, yaylaya
taşınan vatandaşlar için önemli bir noktada bulunan Koşdavut yolunun
asfaltlandığını belirtti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 4
ayrı noktada çalışmalarını sürdürerek yolun kısa sürede asfaltladıklarını
belirten Başkan Yücel, "Yayla kültürümüzün yaşaması için
çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

17
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ALANYA BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN
YOL ÇİLESİNE SON VERİYOR

Alanya Belediye ekipleri, Kestel Mahallesi’nde
yaşayan 86 yaşındaki engelli vatandaş Ali
Aydemir’in yolunu asfaltlayarak yıllardır
süregelen yol çilesine son verdi.

A

lanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
Kestel Mahallesi Karapınar Caddesi Belen Sokak’ta
ikamet eden Aydemir ailesinin yıllardır devam eden
yol çilesine son verdi. 86 yaşında, yürüme engelli ve %95
bilinç kaybı olan Ali Aydemir’in oğlunun, Alanya
Belediyesi’ne müracaatının ardından ekipler gerekli
çalışmaları başlattı. Ev ile anayol arasında kalan 50 metrelik
toprak yolda tekerlekli sandalyesi ile hareket etmekte
zorlanan Aydemir’in yolu asfaltlanarak konforlu ve kullanışlı
bir hale getirildi.

“ALLAH, BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”
Evinin önü asfaltlanan ve ulaşımı konforlu hale getirilen Ali
Aydemir’in oğlu Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür
ederek; “Allah, Başkanımız ve ekibinden razı olsun. Yıllardır
babamı dışarıya çıkarmakta, hastaneye götürmekte büyük
sıkıntılar yaşıyorduk. Belediyemize yaptığımız müracaatın
ardından ekipler gerekli çalışmayı hemen başlattı. Hem
belediye personeline hem de Başkanımıza verdikleri bu
hizmet için teşekkür ediyorum.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

BAŞKAN YÜCEL,
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“GÜZELBAĞ MAHALLESİ’Nİ
ADI GİBİ GÜZELLEŞTİRDİK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyanın
uzak mahallelerini daha yaşanabilir bir hale getirmek için
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Güzelbağ
Mahallesi’nde meydan düzenlemesinin ardından 8 bin
metrekare parke taşı döşeme işi başlatıldı.

A

lanya Belediyesi yaptığı yatırımlar ve hizmetlerle kırsal mahallelerin
çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında
Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi yapan Fen İşleri
ekipleri, mahallenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini de yeni yollara
kavuşturdu. Yeni yolların ardından meydan düzenlemesi projesi hayata
geçirilerek mahalle meydanı modern bir yapıya kavuşturuldu. Mahalle
meydanında ki çocuk parkını hizmete sunan Belediye son olarak ana yolları
ve ara sokakları içine alan 8 bin metrekare parke taşı döşemesi başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ, “ BEKLENTİLERİMİZİN
ÜSTÜNDE HİZMET ALIYORUZ”
Belediyenin yaptığı yatırımlarla Güzelbağ Mahallesi’nin daha yaşanılabilir
bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, “Yapılan meydan düzenlemesi
ile mahallemiz yeni ve modern bir görünüme kavuştu. Şimdi ise ara
sokaklarımız dahil parke taşı ile çok güzelleşti. Daha önce çocuklarımız için
okul bahçesi düzenlendi. Son olarak yeni bir oyun parkı yapıldı.
Çocuklarımızın da tüm istekleri yerine geldi. Başkanımız Adem Murat
Yücel’e ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

BAŞKAN YÜCEL, “GÜZELBAĞ ADI GİBİ GÜZELLEŞTİ”
Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında merkezden sonra ara
sokaklarında parke taşı ile kaplandığını belirten Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Şu an bölgede çok ciddi bir yol düzenleme ve parke
çalışmamız var. 3 ayrı noktada çalışma yapıyoruz. Daha önce mevcut yolları
daha işlevsel hale getirerek 10 kilometre asfalt yaptık. Mahalle merkezindeki
okulu yeniden düzenleyerek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Yine mahalle
meydanında çocuk oyun parkını hizmete açtık. Şu an mahalle meydanı yanı
sıra kuzeydeki yerleşim yerlerine rahat ulaşım sağlanması için yol ve taş
duvar çalışmamızın yanı sıra parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor.
Güzelbağı adı gibi güzel bir belde haline getiriyoruz” dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN
BATI BÖLGESİNDE
HUMMALI ÇALIŞMA
Alanya Belediyesi,
vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda
Konaklı ve Payallar
Mahallesi’nde
başlattığı yol, parke ve
altyapı çalışmalarını
tamamladı.

ALANYA

BELEDiYESi

A

lanya Belediyesi ekipleri şehrin batı
bölgesinde hummalı bir çalışma
gerçekleştirdi. Konaklı Mahallesi, D-400
Karayolu üzeri, Dizdaroğlu Düğün Salonu yanında
bulunan alanda yol-parke çalışması yapan ekipler,
170 m uzunluğa 7 m genişliğe sahip olan yoldaki
çalışmalarını tamamladı.

ESNAFIN TALEBİ KARŞILANDI
Konaklı Mahallesi’nde bulunan Merkez Taksi
Durağı’nda çalışan 40 taksici esnafın talebi
doğrultusunda durağın yanına 300 m2 parke taşı
döşendi. Esnaflar yapılan çalışmadan memnuniyet
duyduklarını ifade ederek Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e ve ekibine teşekkür etti.
Ayrıca Payallar-Konaklı Mahalleleri arasında yer alan
Seraphan Mevkii’nde bulunan 150 metre uzunluğa
21 metre genişliğe sahip olan yola da parke
döşendi.
PAYALLAR 25 METRELİK YOLDA
SICAK ASFALT İÇİN PERDE DUVAR ÖRÜLDÜ
Alanya Belediyesi ekipleri, Payallar Sanayi
Caddesi’nde bulunan 25 metrelik yolda yapılacak
genişletme ve sıcak asfalt çalışması öncesinde yol
kenarlarına perde duvar ördü. Alt yapı çalışmaları
tamamlanarak, sıcak asfalt için hazırlanan yolun
genişletilmesi için 70 metre uzunlukta 4 metre
yükseklikte perde duvar örüldü. Perde duvar
yapımının ardından yol genişletilerek sıcak asfalt
çalışmasına başlanacak.
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PAYALLAR, TOSLAK
VE KONAKLI’DA
OKUL BAHÇELERİNE
DÜZENLEME
Alanya Belediyesi, 2018 –
2019 eğitim öğretim yılı
öncesinde batı
mahallelerinde bulunan
okulların fiziki yapılarının
iyileştirilmesi için seferber
oldu. Birçok ilk ve ortaokul
bahçesinde çevre
düzenlemesi yapıldı, yeni
spor alanları oluşturuldu

O

kullardan gelen talepleri değerlendiren Alanya Belediyesi
okul bahçelerinde bakım, onarım ve parke taşı döşeme
işlemlerini sürdürüyor. Özellikle yaz tatilinde okulların
taleplerine öncelik veren Alanya Belediyesi, Toslak, Payallar ve
Konaklı Mahallesi’nde bulunan 4 ilk ve ortaokulun bahçesinde parke
taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi.

BAŞKAN YÜCEL, “EĞİTİME ÇOK
YÖNLÜ DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR”
Parke taşı yanı sıra spor aletlerinin de kurulduğu okul bahçelerinde
yapılan çalışmalar velilerden büyük beğeni alıyor. Eğitime çok yönlü
desteklerini her alanda sürdürdüklerini kaydeden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın rahat ve güvenli bir
ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için mevcut okullarda bahçe
düzenlemeleri, ek derslikler yapıyoruz. Bunların yanında Kestel ve
Payallarda lise açığını kapatmak için başlattığımız yeni okul inşaatları
da aralıksız sürüyor.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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ASMACA’DA ŞEHİT
EVİNİN YOLU

DÜZENLENEREK
BETONLA KAPLANDI

1997 yılında Mardin Cevizli Karakolu’nda saldırı sonucu şehit düşen Er Mehmet Şen’in
Asmaca Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evinin yolu betonla kaplanarak düzenlendi

M

ehmet Şen, 1997 yılında Mardin Cevizli
Karakolu’nda hain bir saldırısı sonucu şehit
edilmişti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaları
yerinde inceledi ve şehidin anne ve babasını evlerinde
ziyaret etti.

ŞEHİT BABASI “ ALLAH BAŞKANIMIZDAN
RAZI OLSUN”
Ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapan baba Hasan Şen,
“Belediye Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Her zaman
bir sorunumuz olduğu zaman kendisine başvuruyoruz.
Şimdide bizi kaliteli bir yola kavuşturdu. Kendisine ve
ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

ASMACA MUHTARI ABDULLAH ZAFER
“ATALARIMIZIN ATLARLA ÇIKAMADIĞI YERLERE
YÜCEL SAYESİNDE TAKSİYLE ÇIKIYORUZ”
Şehit evinde bir süre kalan Başkan Yücel, daha sonra
kendisini mahalle meydanında karşılayan mahalle sakinleri ile
de sohbet etti. Mahalle sakinleri, Yücel’e şehit ve yakınlarına
gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti. Mahalle Muhtarı
Abdullah Zafer, “Atalarımızın daha önce atlarla çıkamadığı
yerlere şimdi başkanımız sayesinde taksiyle çıkıyoruz. Allah
personelinden de kendisinden de razı olsun” diye konuştu.
YÜCEL, “ ŞEHİDİMİZİN EMANETİ BİZİM EMANETİMİZ”
Başkan Yücel, “Şehidimiz ve emaneti bizim emanetimiz.
Annesi babası bizim babamız ve annemiz. Belediye olarak
elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışmaktayız. Yaptığımız
yol ile şehidimizin ailesi kolaylık ve rahatlık yaşayacaklar.
Şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum, annesine ve
babasına sabırlar diliyorum” dedi.
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MAHMUTLARDAN KESTEL’E
KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLU

Alanya Belediyesi caddelerde
gerçekleştirdiği yeniliklerle bisiklet
kültürünü yerleştirmek için
çalışmalarına devam ediyor. Alanya
merkezde Alaiye Caddesi’nde ilk
uygulaması yapılan bisiklet yolu projesi
merkez mahallelerden Mahmutlar ve
Kestel’de de uygulanmaya başlandı.

M

ahmutlar Atatürk Caddesi’nden Kestel
Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’ne
kesintisiz bisiklet yolu yapan Alanya
Belediyesi, diğer mahallelerde de bisiklet yolu için
çalışmalarını sürdürüyor.
Kent yaşamında bisiklet kullanmanın önemine
değinen Başkan Yücel, “Yaptığımız çalışmalarla
bisiklet kullanmayı özendirmek istiyoruz.
Gençlerimize, çocuklarımıza hatta tüm
vatandaşlarımıza bisiklet kültürünü aşılamak
istiyoruz. Bisiklet kullanmayı teşvik ederken aynı
zamanda bisiklet sürücülerinin güvenli sürüş
yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bu yöndeki
projelerimiz devam edecek.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

3 MAHALLE’YE DAHA

25

PRESTİJ CADDESİ GELİYOR
4 yılda yaptığı hizmet ve yatırımlarla
vatandaşların yüzünü güldüren Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, merkez mahallelerde
hayata geçirdiği prestij caddeleri ile hizmetlerini
taçlandırıyor. Alanya’nın ilk prestij caddeleri olan
Alaiye, Kestel İsa Küçülmez ve Mahmutlar
Atatürk Caddesi’nden sonra Kadıpaşa,
Kızlarpınarı ve Hacet Mahallesi’nde yeni prestij
caddeleri için çalışmalar başlatıldı.

İ

lk olarak geçtiğimiz ay Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı
Caddesi’nden başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
7 ayda tamamlanması planlanan 25 bin metrekarelik parke
işinin şu ana kadar 6 bin metrekaresinin tamamlandığını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
çalışmaların Kasapoğlu Sokak’ta sürdürüldüğünü söyledi.
Başkan Yücel, "3 mahallemize de prestij caddeleri yapacağız.
Projede bisiklet yolları ve otopark alanları yer alıyor. Bununla
birlikte tüm elektrik hatlarını yer altına alacağız. Ayrıca tüm
caddelerimizde aydınlatmalar yenilecek. Caddelerimize yeni
ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak. Çevre Yolu’ndan Stad
Caddesi takip edilerek Hacet Mahallesine kadar kesintisiz bir
bisiklet yolunu halkımıza kazandıracağız.” dedi.

26

HİZMET ve ALTYAPI

DEMİRTAŞ
YENİDAMLAR
KÖPRÜSÜ
TAMAMLANDI

A

lanya Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi’nde
inşasına başlanan köprüde çalışmalar tamamlandı.
2010 yılında yaşanan sel felaketinin ardından kısmi
olarak çökme oluşan eski köprünün yerine inşa edilen
Yenidamlar Köprüsü, Demirtaş, Seki, İshaklı, İspatlı ve
Aliefendi'de yaşayan vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

YÜCEL, “2010’DAN BUYANA BÖLGE HALKI
TEHLİKEDEYDİ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Demirtaş halkı,
köprüden ulaşımı sağlayan öğrenciler ve çevre mahalleliler
dört yıldır tehlikeyle karşı karşıyaydı. İlgili birimlerimizle
inceleme başlattık. Gerekli aşamaların ardından tek aracın
geçtiği ve çökmek üzere olan köprünün yerine daha modern
bir köprüyü inşa ettik. Şu an köprünün iki tarafının da yol
bağlantılarını tamamladık. Sıcak asfaltın ardından ulaşıma
açacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi
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Alanya Belediyesi tarafından
Demirtaş Mahallesi’nde Sedre
Çayı üzerine inşa edilen 55
metre uzunluğunda 10 metre
genişliğindeki Yenidamlar
Köprüsü tamamlandı.
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GÜNEY HÜDDOĞLU
DÜĞÜN SALONU’NUN
TEMELİ ATILDI
Alanya Belediye
Başkanı Adem
Murat Yücel’in
önemli
projelerinden biri
olan ve 10
mahalleye hizmet
verecek Güney
(Hüddoğlu) Düğün
Salonu’nun temeli
törenle atıldı.

ALANYA

BELEDiYESi

V

atandaşların yoğun katılımıyla adeta şenlik havasında
geçen temel atma töreninde konuşan Başkan Yücel,
Güney Düğün Salonu’nun 2018 yılında hizmete
açılacağını söyledi.
10 mahalle ile çevre mahallelere de hizmet verecek olan
Düğün Salonunun temel atma törenine Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in yanı sıra, MHP Antalya Milletvekilleri,
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı
Mustafa Türkdoğan, Belediye meclis üyeleri, çok sayıda sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve
yüzlerce vatandaş katıldı.

GÜNEY MUHTARINDAN TEŞEKKÜR
Güney Mahallesi Muhtarı Tevfik Yılmaz, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e düğün salonu için teşekkür
etti. Yılmaz, “ 10 yıl yapılması için uğraş verdik. Ama
Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, 4 yıl önce verdiği
sözü yerine getirdi. Kendisine ve Hüddoğlu ailesine
teşekkür ediyorum.” dedi.
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BAŞKAN YÜCEL, “SÖZÜMÜZÜ YERİNE
GETİRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ”
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği temel atma töreninde
Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin batı bölgesinde
beklentilerin ötesinde yatırımlar geçekleştirdiğini söyledi.
Vatandaşların taleplerini yerine getirmekten mutluluk
duyduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Verdiğimiz sözleri
yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler istediniz,
bizler söz verdik ve yapıyoruz” diye konuştu.

“4. DÜĞÜN SALONUMUZU
2018 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Toslak, Kestel
Düğün Salonları ve Demirtaş Kültür Merkezi’nden sonra
4. düğün salonumuzu da Güney Mahallemize yapıyoruz. Her
zaman bize güvenen, bizi destekleyen halkımızın ve bölge
muhtarlarımızın isteği doğrultusunda projesini hazırladığımız
ve inşaatı devam eden düğün salonumuzu, 2018 yılı
içerisinde tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız.” dedi.
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“10 MAHALLEYE HİZMET VERECEK
2 MİLYON TL MALİYETLİ DEV YATIRIM”
2 milyon TL maliyetli salonda; 700 kişilik ana salon, muhtar
odası, gelin-damat odası ve mescidin yanı sıra çocuk parkı,
piknik alanları ve dinlenme mekânlarının yer aldığını
söyleyen Başkan Yücel, Güney Düğün Salonu’nun batı
bölgesinde Güney, Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük,
Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı
başta olmak üzere 10 mahalleye hizmet vereceğini belirtti.
Başkan Yücel, “10 mahallenin yanı sıra çevresindeki bölge
halkının da istifade edebileceği, kültürel ve sosyal
etkinliklerini yapabileceği konforlu bir salonu bölgemize
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

KONAKLI’YA KÜLTÜR MERKEZİ,
AVSALLAR’A KAPALI PAZAR YERİ MÜJDESİ
Konuşmasına batı bölgesinde hayata geçireceği
yatırımların müjdeleri ile devam eden Başkan Yücel, “
Alanya’nın en önemli mahallelerinden biri olan Konaklı’ya
hem şanına yakışır bir düğün salonu hem de kültür
merkezi gibi hizmet verecek dev bir sosyal tesis
kazandıracağız. Projesini hazırladık, ihale aşamasına
getirdik, inşallah kısa süre sonra Konaklı Kültür Merkezi’nin

de temelini hep birlikte atacağız. Konaklı ve bölge
halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Alanya merkeze
yaptığımız Kapalı Salı Pazarı’ndan sonra Avsallar
Mahallemize ikinci kapalı pazarımızı yapacağız. Artık
çiftçilerimiz, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız daha
modern ve daha konforlu bir pazar alanında alışverişini
yapabilecek” dedi.

GÜZELBAĞ MAHALLESİ’NE MEYDAN DÜZENLEMESİ
Alanya’nın en uzak mahallesi olan Güzelbağ Mahallesi’ne
meydan ve çevre düzenlemesi yapacaklarını dile getiren
Başkan Yücel, “Güzelbağ’ın çehresini değiştireceğiz ve
mahallenin cazibesini arttıracağız” diye konuştu.
“HEDEFİMİZ CUMA PAZARI”
Bundan sonraki hedeflerinin Alanya merkezde Cuma
Pazarı’nı yenilemek ve Alanya’ya yakışır bir sosyal tesisi
kente kazandırmak olacağını söyleyen Başkan Yücel, “2526 yıldır mahkemelik olan Cuma Pazarı’nda hukuksal
sorunları çözdük, yeni projesini hazırladık. Oraya hem
düğün salonu, hem kapalı Pazar alanı, hem de 700 araçlık
otopark olarak hizmet verecek nezih bir mekân yapacağız.
İhale süreci bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede temelini
atacağız.” dedi.

ALANYA

BELEDiYESi

31

“GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNDEN
AYDA 337 BİN TL GELİR”
Batı bölgesine çok önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan
Başkan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Üretken Belediyecilik
anlayışıyla Toslak Mahallemizde 94 dönümlük bir alana
kurduğumuz Güneş Enerji Santralimizden geçen ay 310 bin,
bu ay 337 bin lira gelir elde ettik. Gerçekten ciddi rakamlar.
Bu da gösteriyor ki; doğru yoldayız; doğru işler yapıyoruz.

Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle örnek alınan ve hayata
geçirdiğimiz projelerimizle taklit edilen bir belediye haline
geldik.” dedi.
Törende konuşan MHP Antalya il Başkanı Mustafa Aksoy
ise, “ Güler yüzlü Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel,
hizmetleri ile de Alanyalıları güldürmeye devam ediyor.
Sürekli üreten ve yatırım yapan Başkanımızı bölgeye
kazandırdığı bu muhteşem hizmet için tebrik ediyorum” dedi.

“BİZİM HİZMET VE SİYASET ANLAYIŞIMIZIN
MERKEZİNDE SİZLER VARSINIZ”
Tören alanını dolduran yüzlerce vatandaşın alkışları ile
konuşmasına devam eden Başkan Yücel, “Büyük Alanya’yı
büyük hizmetlerle buluştururken, belediyemizin kapısını
sonuna kadar vatandaşlarımıza açtık. Sıkmadık el, çalmadık
kapı bırakmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

PROTOKOL İLE TEMEL ATILDI
Konuşmaların ardından Başkan Yücel, protokol üyeleri ve
katılımcılarla birlikte dualarla butona basarak düğün salonun
temelini attı.

BATI YAYLALARI İLK DEFA ASFALT VE YOL İLE BULUŞTU
“Batı bölgemizde Gündoğmuş sınırına kadar 25 yaylamıza
hizmet veriyoruz, geçen yıl yayla yollarımıza 10 km asfalt
döktük, bu yıl da batı yaylalarımızı 10 km daha asfaltla
buluşturacağız.

HÜDDOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Yücel, Güney
Düğün Salonu’nun yerini bağışlayan hayırsever Hasan
Yıldırım, Ali Yıldırım ve Mehmet Hilmi Yıldırım’a yüklenici
firma sahibi Hüsamettin Akyüz’e teşekkür etti. Açılış
konuşmasının ardından Başkan Yücel, Güney Düğün
Salonu’nun yerini bağışlayan Hüddoğlu ailesi mensuplarına
teşekkür plaketi takdim etti.
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ÇAYARASI YAYLASI’NA

YENİ ÇARŞI VE
500 KİŞİLİK CAMİ

B

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası Yaylası’nda yapımı devam eden yeni çarşı ve cami
inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
elediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri,
birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla
birlikte Çayarası Yaylası’nda yapımı devam
eden yeni çarşı ile cami inşaatında incelemelerde
bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte
Yörük kültürünü Toroslarda yaşatacağız” dedi.

PROJEDE KÜLTÜR
ALANLARI DA YER ALIYOR
Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda yol
genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılan
dükkanların yerine yenisini yapıyor. Projede 500
kişilik cami, içerisinde sağlık ocağı, tamirhane,
manav, market, restorant, fırın gibi birçok
işletmenin yer alacağı 34 yeni dükkan ile birlikte
park ve sosyal alanlar da yer alıyor. Çalışmaların
sonuna gelindiğini belirten Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Esnaflarımızın ve
vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Çayarası
Yaylası’nda bulunan alanı baştan sona yeniledik.
34 adet dükkan tamamlandı. Cami inşaatımızın
çalışmalarında da sona gelindi. Burada ayrıca
kültür alanları da yer alacak. Çevre düzenlemesini
de tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın
hizmetine açacağız’’ dedi.
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BAŞKAN YÜCEL MAHMUTLAR’A
DÜĞÜN SALONU MÜJDESİNİ VERDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bir çok mahalleye düğün salonu kazandırarak bu
alanda vatandaşların büyük takdirini topluyor. Başkan Yücel son olarak Yaylalı Mahallesi’nde
yapımına başlanan Çok Amaçlı Salon ve Muhtar Evi projesinin ardından Mahmutlar
Mahallesine de yeni bir düğün salonu yapılacağı müjdesini verdi.

B

aşkan Yücel, “Yaylalı Mahallemize halkımızın düğün, toplantı gibi
etkinliklerini yapabilecekleri 300 kişilik bir salon ve muhtar evi
inşa ediyoruz. Salonumuzun etrafında da kamelya ve çocuk oyun
grupları ile geniş bir sosyal alan yer alacak” dedi.

300 KİŞİYE HİZMET EDECEK
Alanya Belediyesi tarafından Yaylalı Mahallesi’ne kazandırılacak Çok
Amaçlı Salon ve Muhtar Evi, 300 kişiye aynı anda hizmet edebilecek.
Bölgedeki vatandaşların düğün, cenaze, toplantı gibi ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri salonun etrafında sosyal donatılar da olacak.
Çocuklar için oyun gruplarının yer alacağı 3 bin m2’lik alanda yetişkinler
için de kamelyalı dinlenme yerleri oluşturulacak.

MAHMUTLAR MAHALLESİ’NE KÜLTÜR MERKEZİ VE DÜĞÜN
SALONU PROJESİ İHALE AŞAMASINDA
Mahmutlar Mahallesi’ne bölgenin talebi doğrultusunda bir kültür
merkezi yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Aynı zamanda
Mahmutlar’ın ve çevresindeki bölge halkının serzenişlerini de biliyorum.
35 bin nüfuslu bir Mahmutlar’a 300-400 kişilik bir düğün salonunu reva
göremezdik. Alanya’nın en büyük mahallesinden biri olan Mahmutlar’a
şanına yakışır bir şekilde hem düğün salonu hem de kültür merkezi gibi
hizmet verecek dev bir sosyal tesis kazandıracağız. Projesi hazır. Şu an
ihale aşamasında”diye konuştu.

MAHMUTLAR’A KÜLTÜR MERKEZİ VE DÜĞÜN SALONU YOLDA
Mahmutlar Mahallesi’ne de bölgenin talebi doğrultusunda bir kültür
merkezi yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Aynı zamanda
Mahmutlar’ın ve çevresindeki bölge halkının serzenişlerini de biliyorum.
35 bin nüfuslu bir Mahmutlar’a 300-400 kişilik bir düğün salonunu reva
göremezdik. Alanya’nın en büyük mahallesinden biri olan Mahmutlar’a
şanına yakışır bir şekilde hem düğün salonu hem de kültür merkezi gibi
hizmet verecek dev bir sosyal tesis kazandıracağız. Projesi hazır. 2018
yılında da inşaatına başlayacağız.” dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ
4. GÜNEŞ ENERJİ
SANTRALİNİ
HAYATA GEÇİRİYOR
Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde hayata
geçirdiği GES 1, GES 2 ve GES 3 Güneş Enerji
Santrallerine yenisini ekliyor. Yeni GES 4
Projesi’nde son aşamaya gelindi. Alanya
Belediyesi ile Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi
arasında GES 4 güneş enerji santralinin
bağlantı protokolü imzalandı. Başkan Yücel,
ihale ve sahada kurulum çalışmalarının
önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

ALANYA
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A

lanya Belediyesi’nin hayata geçireceği Güneş Enerji
Santrali (GES4) ile ilgili Alanya Belediyesi ve Akdeniz
Elektrik Dağıtım Şirketi Bölge Müdürlüğü arasında
bağlantı sözleşmesi imzalandı. Belediye encümen
salonunda gerçekleşen imza törenine Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi
Müşteri Müdürü Pervin Acar, Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi
Antalya Doğu Bölge Müdürü Muhammet Emin Şekeroğlu ve
Alanya Belediyesi GES Komisyonu katıldı.

“ALANYA BELEDİYESİ TÜRKİYE’NİN
KAMUDAKİ EN BÜYÜK GES’İNE SAHİP”
Protokol ve daha sonraki süreçler hakkında bilgi veren
Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi Müşteri Operasyonları
Direktörü Pervin Acar, ”Bağlantı anlaşması imzalandıktan
sonra prosedür kısımlarını geride bırakıyoruz. Bu anlaşmayla
sahada kuruluma başlamanın ilk adımlarını atmış
bulunuyoruz. 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu projenin kısa
sürede bitirileceğine inanıyoruz. Alanya Belediyesi
ülkemizde ve bölgemizde bu yatırımları yapan en büyük idari
kuruluştur. Bu anlamda ben huzurlarınızda Belediye
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisle Alanya
Belediyesi tüketimini tamamen lisansız yenilenebilir enerjiyle
üretmeye başlayacaktır. Hayırlı olsun.’’ dedi.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ
PROJESİ ÖRNEK NİTELİKTE
Projenin örnek nitelikte olduğunu belirten Antalya Doğu
Bölge Müdürü Muhammet Emin Şekeroğlu, ‘’Dünya
genelinde yenilenebilir enerjinin bu kadar önemli olduğu bir
dönemde Alanya Belediyesi’nin bu konularla ilgili yapmış
olduğu çalışmalar Türkiye değil bütün dünyaya örnek
oluşturulabilecek bir proje. Başkanımızın ve ekibimizin bu
tarz enerji ile ilgili yapmış oldukları projeler ve yatırımlar
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bizlere de enerji veriyor. Ben başkanımıza ve emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.’’ dedi.

“PROJEMİZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”
İmza töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi ile GES 4
projemizin imza törenini gerçekleştirdik. Bu projelerle ülkede
örnek bir belediyeyiz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Her zaman iddia ediyorum Alanya Belediyesi her
konuda örnek ve başarılı olduğu gibi GES 4 projesi ile de
örnek ve başarılı olacaktır. GES projesi kamu kurum ve yerel
yönetimlerde Türkiye’deki en büyük projedir. GES 4 projemizi
de inşallah kısa sürede hizmete kazandıracağız. Projemizin
ülke ekonomisine ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını
düşünüyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor, GES 4’ün hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
BELEDİYENİN ELEKTRİK İHTİYACININ
TAMAMI GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
Belediye Başkanı Yücel, “3 mw’lık GES 1, GES 2, GES 3
tesislerinden sonra yeni kurulacak tesisimiz ile Alanya
Belediyesi’nin elektrik ihtiyacının tümü karşılanmış olacak.
470 kw kapasiteli GES 4 elektrik santrali ile toplam 6 milyon
kw saate çıkacaktır.” dedi.

GES 4’TEN YILDA 820 BİN KWH
ELEKTRİK ÜRETİLECEK
İmzalanan GES 4 projesinde; 270 watlık 1740 adet panel ve
14 adet inverter (evirici) kullanılarak yıllık 820.000 kwh
elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Alanya Belediyesi, bir
taraftan kendi elektriğini üretecek, bir taraftan da kullanılan
elektriğin tasarruflu çözümlerine dönüşümünü sağlayarak
kullanım miktarını azaltarak hem ekonomik hem çevresel
katkısı ile Türkiye’ye örnek olmaya devam edecektir.
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GELENEKSEL LEZZETLER

ALANYA KALESİ’NDEKİ
TARİHİ EVDE YAŞATILACAK

Tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması için yoğun çaba
sarf eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde restorasyon
çalışması devam eden ve yemek müzesi olarak
kullanılacak tarihi konutta incelemelerde bulundu.

A

lanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, kentin
kültürel mirası olan
geleneksel Alanya evlerinin
gelecek nesillere aktarılabilmesi
için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak Alanya
Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde
yangında zarar gören ve
kullanılamaz halde olan konutta
proje ve onarım çalışması
başlatılmıştı. Hızla devam eden
çalışmaları yerinde inceleyen
Başkan Yücel; “Restorasyon
çalışmalarımız hızla devam ediyor.
Projemiz hayata geçince hem
tarihi bir konut korunup
yaşatılacak hem de geleneksel
lezzetlerimiz gelecek kuşaklara
aktarılacak.” dedi.

GELENEKSEL ALANYA MUTFAK
KÜLTÜRÜ MÜZELEŞTİRİLECEK
Alanya Kalesi Hisariçi
Mahallesi’nde bulunan tarihi ev
geçirdiği yangın sonrası harap
durumda olması nedeniyle Alanya
Belediyesi tarafından Antalya
Valiliği’nden sağlanan katkı payı
ödeneği ile kamulaştırılmıştı. Tarihi

konut, hızla devam eden
restorasyon çalışmalarının
ardından Geleneksel Alanya
Mutfak Kültürü’nün hem
uygulamalı hem de görsel ögelerle
anlatılacağı bir müze haline
getirilecek.

YÜCEL: “YÖRESEL
LEZZETLERİMİZİ BU MÜZEDE
HEM YAŞATACAĞIZ HEM DE
TANITACAĞIZ”
Kamulaştırılan tarihi konutta
restorasyon çalışmalarının tüm
hızıyla devam ettiğini vurgulayan
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel; “Alanyamızın tarihi
yapısını korumak ve yöresel
lezzetlerini yaşatmak için
çalışmalarımız tüm hızıyla devam
ediyor. Bu kapsamda Alanyamızın
gastronomi alanındaki bütün
yöresel lezzetlerini, restorasyon
çalışmalarına başladığımız bu
yemek müzesinde hem
yaşatacağız hem de tanıtacağız.
En kısa zamanda restorasyon
çalışmalarımızı tamamlayarak tarihi
müzemizi vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız.” dedi.
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Alanya Belediye’sinin ev
sahipliğinde Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
tarafından yürütülen “Plajına
Sahip Çık” projesi Damlataş
Halk Plajı’nda gerçekleştirildi.
Projenin açılış programında
konuşan ve katılımcılarla birlikte
izmarit toplayan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel,
“Herkes temizleyebilir ama
önemli olan kirletmemek” dedi.
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BAŞKAN YÜCEL,
“TEMİZLEMEKTEN
DAHA ÖNEMLİSİ
KİRLETMEMEKTİR”

010 yılından bu yana farklı belediyeler ve yerel
derneklerle işbirliği içerisinde 9 farklı yörede yapılan
Plajına Sahip Çık Projesi, bu yıl Alanya Belediyesi’nin
ev sahipliğinde 10. kez Damlataş Plajı’nda gerçekleştirildi.
24-27 Temmuz tarihleri arasını kapsayan projeyle kalıcı
çözümün “temizlemek değil kirletmemek” olduğu konusunda
plajları kullanan vatandaşlar ve turistlerde farkındalık
oluşturulmaya çalışıldı.

TURİSTLERDEN VE VATANDAŞLARDAN
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Alanya’nın en güzel sahillerinden Damlataş Halk Plajı’nda
gerçekleştirilen ve 4 gün devam eden Plajına Sahip Çık
projenin açılışına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, protokol, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü
Almila Kından Cebbari, STK temsilcileri, birim amirleri,
çevreciler, projeye destek veren vatandaşlar ve turistler
katıldı.
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda
Erdoğmuş’un projeyle ilgili açılış konuşmasının ardından
Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından
Cebbari ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
çevrenin ve doğal zenginliklerimizin önemine dikkat çeken
birer konuşma yaptılar.

BAŞKAN YÜCEL: “DOĞA HARİKASI ve
KÜLTÜR HARİKASI MEMLEKETİMİZE
SAHİP ÇIKMAK HERŞEYDEN ÖNEMLİ”
“Trafikte saygılıysak, doğa harikası, kültür harikası
memleketimize sahip çıkmayı öğreniyorsak, işte biz millet
olarak o zaman iyi adımlar atıyoruz” demektir diyerek
konuşmasına başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem

Murat Yücel, şunları kaydetti:
“Bu kumsal dünyanın en güzel sahillerine sahip Kleopatra
Plajı. Burada insanlar mutlu, huzurlu yaşıyorsa bu çok
önemli. Biz inanıyoruz ki, temizlemekten daha önemli olan
kirletmemek ve kirletilmesini önlemektir.”
Başkan Yücel konuşmasını, projede emeği geçen kamu
kurum ve kuruluşlarına, STK’lara, bölge halkına ve tüm
destekçilere teşekkür ederek tamamladı.
ÇEVRE PASTASI KESİLDİ
Konuşmaların ardından Alanya Belediyesi tarafından
hazırlanan pastayı katılımcılarla birlikte kesen Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, plajda yapılan temizlik
çalışmasına katıldı.
Elindeki özel aletle plajdaki çöp ve izmaritleri toplayan
Belediye Başkanı Yücel, önemli olanın temizlemek değil
kirletmemek olduğunu söyledi.

HERGÜN FARKLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ
4 gün süren projede hergün farklı bir etkinlik düzenlendi.
Plaj Temizliği Anket Çalışması, Plaj Temizlik Derecesi
Ölçümü, Plajda Görünmeyen Çöpler Etkinliği, İzmarit
Toplama Yarışması, Mavi Bayrak Kriterlerini bul oyunu,
Kırmızı Yeşil Pankart Oyunu ve Zeliha Sunal ile Atıksız
Yaşam Atölyesi etkinlikleriyle 4 gün boyunca farkındalık
oluşturulmaya çalışıldı.

ALANYA SAHİLLERİNDE
68 MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR
Alanya Belediyesi yerel sorumluluğunda 61 otel plajı, 6 halk
Belediye plajı ve 1 marina ile Mavi bayrak plajları turizme
önemli katkı sağlıyor.
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ÇEVRE
YOLUNDAN
SAHİLE
KESİNTİSİZ
YÜYÜYÜŞ YOLU
Alanya Belediyesi, Alanya'nın
merkez mahallelerinden olan
Hacet'te dev bir projeye start verdi.
Sak Deresi Yürüyüş Yolu Projesi
kapsamında Hacet Deresi sahil
yoluna yürüyüş yolu ile bağlandı.
Meydan projesi ile 25 metrelik
yoldaki meydan cephesi
genişletilerek, sak Deresi Yürüyüş
Yolu Projesi’nin son halkası da
tamamlanmış oldu.

ALANYA
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HACET'TE MEYDAN
PROJESİ BAŞLADI

ALANYA BELEDİYESİ
2 BİN 800 METREKARELİK
DEV BİR MEYDAN YAPIYOR
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H

acet Meydanı ve Sak Deresi Yürüyüş Yolu Projesi
kapsamında Alanya, 2 bin 800 metrekare
büyüklüğünde dev bir meydana kavuşacak. Özel
tasarım aydınlatmalara sahip meydanda, anıt ağaçların da
yer aldığı özel peyzaj projesi uygulanacak, proje
kapsamında metal ağaçlar, giriş takı, müzik köşesi, çocuklar
için kauçuk oyuncaklar, özel tasarım banklar, kinetik enerji ile
çalışan müzik aletleri, gölgelikler, heykeller, kitap okuyan
anne ve kız heykeli zeytin ağaçları ile muhtar evi de
bulunacak.

4 BİN METRELİK YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILDI
Proje kapsamında 4 bin metrelik de yürüyüş yolu yapıldı.
Bu yürüyüş yolu için Sak deresinde ıslah çalışmaları
tamamlanırken, üzerinde özel tasarım banklar, elektronik
müzik aletleri ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı modern

yürüyüş yolu oluşturuldu.
Alanya Belediyesi, ayrıca çalışmalar kapsamında Hacet
Kavşağı'nda yol güzergahlarını değiştirerek, 25 Metrelik Yol
ile bütünlük sağladı. Sak deresi yürüyüş aksını bütünlemek
için 25 metrelik yoldaki meydan cephesi genişletildi.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Hacet Meydanı ve Sak Deresi Yürüyüş Yolu Projesi'ne ilişkin
soruları yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel "Bu özel meydan projemiz Alanyamızın çehresini
değiştirecek, şehrimiz özel bir meydana daha kavuşacak.
Ayrıca Hacet Kavşağı'nda ulaşımı da çok rahatlatacağız.
Çevreyolundan sahile kadar kesintisiz uzanacak olan yürüyüş
yolunun son etabını da tamamladık. Alanyamızın pozitif
değişimi, gelişimi ve güzelleşmesi için çalışmalarımız bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız sürecek" dedi.
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KARGICAK MAHALLESİ’NE

BİR PARK DAHA

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde
mevcut oyun parklarının bakımlarının
yanı sıra çocuklar için oyun alanlarına
da ihtiyaç olan bölgelerde yeni çocuk
parklarını hizmete sunuyor.

A

lanya Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü bu kapsamda Kargıcak
Mahallesi Makinistler Sokak 729 Ada
1 Parselde bulunan 1310 m2’ lik yeşil alan
içerisinde yapılan çocuk parkını hizmete sundu.
Parkta, çocuk oyun grupları, dış mekân spor
aletleri, tenis kortu, oturma alanları yer alıyor.
Tenis kortu ve basketbol sahasını gençlerinde
kullanabileceğini açıklayan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocukların ve
gençlerin bir çok aktivite ile birlikte zaman
geçirebilecekleri bir alanı Kargıcak
Mahallemize kazandırdık. Tüm çocuklarımıza
hayırlı olsun” dedi.

41

42

ÇEVRE ve DOĞAL YAŞAM

KESTEL’E
MAVİ BEYAZ
ÇOCUK PARKI
Alanya Belediyesi, Kestel Mahallesi’ne yeni bir
park kazandırdı. Yapımı tamamlanarak hizmete
açılan Parkın adı, “Mavi Beyaz Çocuk Parkı”
olurken vatandaşlar ve çocuklar hizmetten büyük
memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “parksız
mahalle kalmayacak” projesinin ardından hummalı bir
çalışmaya giren Park ve Bahçeler ekibi, her mahalleye tek
tek modern ve kullanışlı parklar kazandırmaya devam ediyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak Kestel
Mahallesi, D-400 karayolu üzeri, 910 adada bulunan 2642 m2’lik
yeşil alandaki parkın yapımını tamamlayarak hizmete sundu.

KAFETERYA VE SPOR ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Kestel Mahallesi’ne kazandırılan yeni parkta, oyun gruplarının yanı
sıra herkesin yararlanabileceği alanların yer aldığını vurgulayan
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ekiplerimiz her mahalleye
yeni bir park sözümüzün ardından yoğun bir çalışma içerisine girdi.
Bu bağlamda projelendirilen parklarımızı teker teker hizmete
sunuyoruz. Kestel Mahallemize kazandığımız park içerisinde oyun
gruplarının yanı sıra Kafeterya ve spor alanları yer alıyor. 7’den 70’e
bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceği parkımız, bölgedeki
çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN

PARKLARA KAMERALI
GÜVENLİK ÖNLEMİ

Alanya Belediyesi, yaptığı modern parklarla çocukların ve
ailelerinin yüzlerini güldürürken bu parklarda aldığı kameralı
güvenlik önlemleriyle de vatandaşların takdirini topluyor.

A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“her mahalleye bir park” projesiyle hem
çocukların hem de vatandaşların yüzünü
güldürüyor. Yapılan modern parkların yanı sıra alınan
güvenlik önlemleri de vatandaşlar tarafından takdir
topluyor. Başkan Yücel’in bizzat verdiği talimatla
yeni yapılan parklara güvenlik kameraları
yerleştiriliyor. Bu sayede çocuklar modern oyun
gruplarında neşe içerisinde oynarken ebeveynler de
kendileri için yapılan kafeterya ve banklarda güven
içinde vakit geçiriyor.
KAMERALAR 7/24 KAYIT ALTINDA
Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri,
yeni yapılan parkların proje aşamasında
planlamasını yaparak kamera sistemini yapım
esnasında parklara dahil ediyor. Şu ana kadar
ekipler, Tosmur Parkı’na 2 adet, Başkanlar Parkı’na
1, 100. Yıl Parkı’na 2, Sulu Park ve Kedi Evi’ne 2,
Balonlu Park’a 6, Trafik Eğitim Parkı’na
3, Konaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta
ise 9 adet olmak üzere 7 parkta toplam 25 kamera
kurarken bu sayının yapılacak yeni parklarla birlikte
artacağı açıklandı.

YÜCEL: “ÇOCUKLARIMIZIN
GÜVENLİĞİ BİRİNCİ
ÖNCELİĞİMİZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, parklarda
alınan kameralı güvenlik
önlemleri ile ilgili yaptığı
açıklamada şunları
söyledi; “Geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın güvenliği bizlerin
birinci önceliğidir. Henüz proje
aşamasında planlayarak
parklarımıza kamera
sistemlerimizi yerleştiriyor
ve 7/24 kayıt altına alıyoruz.
Vatandaşlarımızdan gelen
talepler doğrultusunda mevcut
parklarımızda da inceleme başlatarak
altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Çocuklarımız
parklarda güven içinde oynarken vatandaşlarımız
da kendilerine ayırdığımız alanlarda huzurlu bir
şekilde dinlenebilecekler.”
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14. GELENEKSEL GÖKBEL
GÜREŞLERİ’NE ÜMİT
BESEN VE MUAZZEZ
ERSOY’UN MUHTEŞEM
SESİ DAMGA VURDU

TÜRK MÜZİĞİNİN
DUAYENLERİ
30 BİN KİŞİYE
KONSER VERDİ
Alanya Belediyesi’nin 21-22 Temmuz
tarihlerinde Gökbel Yaylası’nda
düzenlediği 14. Geleneksel Gökbel Yaylası
Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ümit Besen ve
Muazzez Ersoy’un muhteşem konseriyle
coştu. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in, meydanı dolduran binlerce
vatandaşa hitaben yaptığı konuşmanın
ardından sahneye çıkan Türk Müziğinin
duayen iki ismi, 30 bini aşkın vatandaşa
Gökbel'de unutulmaz bir gece yaşattı.

ALANYA

BELEDiYESi
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14

. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan
Güreşleri’nin açılış organizasyonuna MHP Adana
Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Antalya İl
Başkanı Mustafa Aksoy, AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu,
CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, MHP Alanya İlçe Başkanı
Mustafa Türkdoğan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,
meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti başkanları, STK
temsilcileri, Alanya protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
Halk konserinden önce Gökbel Er Meydanı'nı dolduran
kalabalığa seslenen Alanya Belediye Başkanı Yücel,
Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin
mazisi ve belediye hizmetleriyle ilgili bir konuşma yaptı.
"GÖKBEL GÜREŞLERİ
BİR ALANYA MARKASI OLMUŞTUR"
Gökbel Güreşleri’nin ülkemizdeki sayılı güreş
organizasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Belediye
Başkanı Yücel, “Heryerde konuşuyorum Gökbel benim için
bir başka. Bir fidanı, bir bebeği büyütür gibi emekle, azimle,
kararlılıkla ve sizlerin desteğinizle Gökbel Festivalimizi
büyüttük ve bu günlere getirdik. Gökbel Güreşleri’nin geldiği
bu nokta bizleri gururlandırıyor. Adı Kırkpınar’dan sonra
anılan Gökbel Güreşleri, artık Türkiye’nin en önemli güreş
organizasyonlarından biridir. Tüm pehlivanların katılmak için
can attığı Gökbel Güreşleri, her yıl çıtasını biraz daha
yükseğe taşıyarak, kentimizin değerlerine değer katan bir
Alanya markası olmuştur.” dedi.
“YÖRÜK KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN
YAYLALARA HİZMET AKITTIK”
Konuşmasını Alanya Belediyesi’nin merkez ve yaylalara
yaptığı yatırımlarla sürdüren Belediye Başkanı Yücel, “Yörük
kültürümüzü yaşatmak için Çayarası Yaylası’nda tüm yayla

sakinlerimize hizmet verecek yeni bir çarşı inşa ediyoruz.
500 kişilik cami, sağlıkocağı ve 34 tane yeni dükkânı
halkımızın hizmetine sunacağız” ifadesine yer verdi.

ALANYA’NIN 84 YAYLASINA
DÖRT DÖRTLÜK HİZMET VERİYORUZ
Doğuda ve batıda Alanya’nın 84 yaylasına Eğrigöl, Gökbel
ve Sarımut Şantiyeleriyle dört dörtlük hizmet vermeye devam
ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Yücel şunları söyledi:
“4 yılda yaylalarımıza yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya
gerek yok. Koçdavut, Gören, Kadıyakası, Gevne, Çeltek,
Söbüçimen, Eğrigöl, Avsallar, Payallar ve Okurcalar
yaylalarımızdaki çalışmalarımızı zaten görüyorsunuz.
Gökbel, Gömürgen ve Köprübaşı yaylalarımızın 7 km’lik
asfaltına da güreşlerin hemen akabinde başlıyoruz".

VATANDAŞIMIZA NE SÖZ VERDİYSEK YAPIYORUZ,
ALGI DEĞİL İCRAATLA YÖNETİYORUZ
"Doğu ve batı yaylaları için 50 km’lik asfalt ihalesi yaptık.
Taşatan’dan çıkan bir vatandaşımızı, aracının tekerine
toprağı değdirmeden Gören, Samsa, Köprübaşı, Gömürgen,
Kadıyakası, Gökbel, Sarımut, Dikmetaş, Söğüt, Tokar, Kaş ve
Koçdavut yolundan Demirtaş’a indireceğiz. demiştik,
dediğimiz gibi, yolun ihalesini yaptık, çalışmalarına başladık.
Biz vatandaşlarımıza ne söz verdiysek, ne dediysek
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz bu şehri algıyla
değil, icraatla yönetiyoruz".
“14 YILDIR GÜCÜMÜZÜ SİZLERDEN
VE HİZMET AŞKIMIZDAN ALIYORUZ”
"14 yıldır gücümüzü sizlerden ve hizmet aşkımızdan alıyoruz"
diyen Belediye Başkanı Yücel,
konuşmasını "İlk belediye başkanı olduğumda 28
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yaşındaydım ve işte burada yine sizlerleydim. 2005’ten 2018
yılına kadar geçen 14 yılda hep bana destek oldunuz, güç
verdiniz, beni Kestel’den alıp Alanya’ya taşıdınız. Bu şehri
bana emanet ettiniz. Ne kadar çok hizmet yaparsak yapalım
hakkınızı ödeyemeyeceğimi biliyorum. Her zaman bana olan
sevginize ve güveninize layık olmaya çalışıyorum.
Durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam
edeceğim. Emanet ettiğiniz bu şehre de sizlere de en iyi
şekilde sahip çıkacağım. Gelecek yıl, aynı coşku ve
heyecanla Gökbel’de buluşmak dileğiyle… Başta burada
görev yapan Mehmetçiğimize, polisimize ve güvenlik
güçlerimize, festivalimize katkı sağlayan tüm kurum ve
kuruluşlara, organizasyon komitemize, emeği geçen tüm
mesai arkadaşlarıma ve siz değerli halkımıza teşekkür
ederim" ifadeleriyle tamamladı.
Belediye Başkanı Yücel'in konuşmasının ardından kürsüye
gelen MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve MHP
Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da birer konuşma yaparak
Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin önemine dikkat çektiler
ve bu başarılı organizasyonu ilk günkü heyecanıyla bu
günlere taşıyan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i tebrik
ettiler.
GÖKBEL ÜMİT BESEN VE MUAZZEZ ERSOY'LA COŞTU
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuşmasının
ardından sahneye çıkan Ümit Besen ve Muazzez Ersoy
meydanı dolduran binlerce hayranına konser verdi. 21
Temmuz akşamı saat 21.30’da ilk ünlü sanatçı Ümit Besen
sahneye çıktı. Hemen ardından ise saat 23.30’da sevilen
sesiyle Muazzez Ersoy sevenleriyle buluştu.
Gökbel'de sahne alan Taverna müziğinin ünlü sesi Ümit
Besen, birbirinden değerli parçalarını hayranları için
seslendirdi. Besen, Gökbel'i dolduran kalabalıktan büyük
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alkış aldı. Başkan Yücel, Ümit Besen'e Alanya şalvarı, kasket
ve Alanya kültürüne ait hediyeler takdim etti.
MUAZZEZ ERSOY; "BÖYLE BİR BAŞKANA SAHİP
OLDUĞUNUZ İÇİN GERÇEKTEN ŞANSLISINIZ"
Ümit Besen'in ardından sahne alan Türk müziğinin
muhteşem seslerinden Muazzez Ersoy konserine "Yine
Mevsimler Dönecek" isimli parçasıyla başladı. Ersoy, daha
sonra Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibini yanına
çağırarak teşekkür etti. Sanatçı Muazzez Ersoy, kendini
dinlemeye gelen kalabalığa dönerek "Böyle bir Belediye
Başkanına sahip olduğunuz için gerçekten şanslısınız. Hem
genç, hem yakışıklı hem de çok çalışkan. Belediye
başkanınıza sahip çıkmalısınız" diyerek en seçkin parçalarını
hayranlarına seslendirmeye devam etti.
CENNET PARÇASINI
BAŞKAN YÜCEL VE EŞİ İÇİN SÖYLEDİ
Söylediği birbirinden güzel parçalarla sık sık alkışlanan
Muazzez Ersoy, bir ara sahneden inerek protokolde oturan
Başkan Yücel ve eşi Yıldız Yücel'in yanına gitti.
Ersoy, "Cennet" adlı parçayı Başkan Yücel ve eşi Yıldız
Yücel'le birlikte söyledi.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM"
PARÇASINI BİRLİKTE SÖYLEDİLER
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konser sonunda
Muazzez Ersoy'a Alanya ipek kozasından taç, MHP Antalya İl
Başkanı Mustafa Aksoy çiçek ve Alanyaspor Başkanı Hasan
Çavuşoğlu Alanyaspor forması hediye etti. Hediye
takdiminin ardından Muazzez Ersoy "Ölürüm Türkiyem"
parçasını Başkan Yücel, Aksoy ve Çavuşoğlu'yla birlikte
seslendirdi.
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GÖKBEL
GÜREŞLERİ’NİN
ŞAMPİYONU
ALİ GÜRBÜZ

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen
14.Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan
Güreşleri, büyük bir katılım ve coşkuyla
gerçekleştirildi. 21 Temmuz akşamı Ümit
Besen ve Muazzez Ersoy'un muhteşem
konseriyle başlayan organizasyon, 22
Temmuz pazar sabahı minikler
kategorisindeki ilk güreşçilerin er
meydanına çıkışıyla devam etti. Öğleden
sonra başlayan final müsabakalarında Ali
Gürbüz rakibi Osman Aynur'u yenerek 2.
kez Gökbel'in başpehlivanı oldu.
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A

ralarında 657. Kırkpınar başpehlivanlarının da yeraldığı
yaklaşık 700 sporcu Gökbel Er Meydanı'nda çetin bir
mücadele sergiledi. Rekor düzeyde katılım olan
organizasyon protokol ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.
BAŞKAN YÜCEL VATANDAŞLARI VE PEHLİVANLARI
SELAMLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, güreş öncesi
Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz ve protokol üyeleriyle
birlikte er meydanına inerek vatandaşları selamladı;
pehlivanlara da başarılar diledi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR GÖKBEL'E AKIN ETTİ
Gökbel Güreşleri'ni, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel'in davetlisi olarak Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal
Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Hadim
Kaymakamı Osman Kural, Taşkent Kaymakamı Mehmet Tığlı,
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri
Samur, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ALKÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hadim ilçe Jandarma Komutanı
Osman Özdemir, MHP İl Başkanı Mustafa Asoy, Ak Parti İl
Başkanı Ethem Taş, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen
Tuğrul, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı
Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti
İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Belediye Meclis Üyeleri, STK
temsilcileri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

50 BAŞPEHLİVAN VE 700 GÜREŞÇİ YARIŞTI
Kırkpınar Güreşlerini aratmayan Gökbel Güreşlerinde
Kırkpınarın efsane başpehlivanları kol bağladı.
Öğle saatlerinde er meydanına çıkan Kırkpınarın
başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz,
Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman
Aynur, Hasan Tuna, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Süleyman
Aykırı, Fafuk Akkoyun, Ekrem Yavuz, Salih Kurt, M. Kemal
Karaboğa, Turan Balaban, Hasan Cengiz, İbrahim Çoraman,
Ramazan Bircan, Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Sermes
Bulut, Okan Acar, Alirıza Kaya, Serkan Sertürk, Ali Yanatma,
Mecit Yıldırım, Kürşat Korkmaz, Salih Dorum, Hüseyin Demir,
Ahmet Kavakçı, Ahmet Serbest, İsmail Erkal, Emre Erkal,
Fatih Çakıroğlu, Savaş Yıldırım ve Ali Gökcen kura çekimleri
onucu birbiriyle eşleşti. Başpehlivanlarla birlikte 700 güreşçi
Gökbel'de kıran kırana bir mücadele verdi.

ORHAN OKULU YENİLDİ
657.Kırkpınar Güreşlerinin altın kemerli Başpehlivanı Orhan
Okulu, Gökbel Er Meydanı'nda çeyrek final müsabakalarında
Osman Aynur'a yenildi. Başpehlivanlık mücadelesinde birinci
Ali Gürbüz, ikinci Osman Aynur olurken 3.lüğü ise İsmail Koç
ve Şahali Kurt paylaştı.

GÖKBEL'İN AĞASI DEĞİŞMEDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 50 bin TL.
ihale ile açtığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş
Ağalığını 357 bin TL ile Kasımoğlu Kerim Yılmaz kazandı.
Böylece Gökbel'de ağalık geleneği değişmedi. Yağlı
güreşlerin olmazsa olmazı, güreşlerin bir parçası güreş
ağalığını kazanan Kerim Yılmaz, altın kemeri gelecek yılki
güreşlere kadar taşımak için 6. kez boynuna taktı.
Ağalıkla ilgili duygularını dile getiren Kerim Yılmaz,
"Peygamber ocağı ata sporumuzu yaşatan, bu günlere
getiren Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür
ederim. Güreşlerimizi yaşatmak uğruna bundan sonra da
Alanya'daki ve Türkiye'deki güreş organizasyonlarına
katılarak desteklemeye devam edeceğim." dedi.
ALANYA BELEDİYESİ MEHTER TAKIMININ
KONSERİYLE TOROSLAR İNLEDİ
Alanya Belediyesi Mehter Takımı da Gökbel Er Meydanı'na
çıkarak tribünleri dolduran kalabalığa bir konser verdi.
Vatandaşları coşturan Mehter Takımı birbirinden değerli
parçalarıyla adeta Toroslar'ı inletti.

14. GÖKBEL GÜREŞLERİ'NİN BAŞPEHLİVANI
ALİ GÜRBÜZ GÖKBEL'DE 2. KEZ ŞAMPİYON
14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl ki
başpehlivanı tekrar Ali Gürbüz oldu. Başpehlivanlık
kategorisinde Gökbel Er Meydanı’na çıkan Kırkpınar
Güreşleri'nin başpehlivanlarından olan Ali Gürbüz, yine
Kırkpınar başpehlivanlarından Osman Aynur'u yenerek
şampiyonluğu göğüsledi. Geçen yıl da Gökbel'in
başpehlivanı olan Ali Gürbüz şampiyonluğu ikinci kez tattı.

PEHLİVANLAR ÖDÜL VE MADALYALARINI ALDI
Akşam saatlerinde sona eren Gökbel Yağlı Pehlivan
Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara ödül ve
madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Başpehlivan
Ali Gürbüz'e ödülünü MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, 2. Osman Aynur'a Kaymakam Vekili
Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
3'ye ise ödülünü MHP Eski Antalya Milletvekili Hüseyin
Yıldız verdi.

BAŞKAN YÜCEL; "BU YIL REKOR KATILIM OLDU"
14. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerine bu yıl rekor katılım
olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, "Bu yıl rekor bir katılım vardı. İkinci bir Kırkpınar
gibiydi. Güreşlerimizde tüm boylarda dereceye giren
güreşçilerimizi kutlarım. Organizasyonumuzu başarıyla
tamamladık. Güreşlerimizi onurlandıran protokol üyelerine
ve değerli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emeği
geçen tüm sponsorlarımıza, personelimize ve
vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

ALANYA
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GLADBECK’LE KARDEŞLİĞİN
25. YILINDA İMZALAR YENİLENDİ
BELEDiYESi

Alanya’nın Almanya’daki kardeş şehri Gladbeck’le,
kardeşliğinin 25.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gladbeck’in geleneksel Elma Festivali
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ve
kardeşlik anlaşmasının yenilenmesi programına
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
geçmiş dönem belediye başkanları Cengiz
Aydoğan ve Hasan Sipahioğlu ile birlikte katıldı.

B

elediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ve beraberindeki
heyeti, Gladbeck Belediye Baskanı Ulrich Roland
mükemmel bir şekilde ağırladı. Başkan Yücel ve
Alanya heyetini el üstünde tutan mevkidaşı Roland, “Türk
Alman dostluğuna kapılarımızı birbirimize sürekli açık tutarak
katkı sağlayacağız.” dedi.
31 Ağustos – 3 Eylül tarihlerini içeren resmi program
kapsamında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gladbeck
ile Alanya’nın kardeşliğinin 25’inci yılı kutlamalarına büyük
bir vefa örneği göstererek Alanya’nın eski Başkanları Cengiz
Aydoğan ve Hasan Sipahioğlu’nu davet ederek Almanya’ya
da birlikte gitti.

KARDEŞLİK ANLAŞMASI YENİLENDİ
1 Eylül Cumartesi Gladbeck Eski Belediye binasında
düzenlenen törenle Alanya-Gladbeck kardeşliğinin 25. yılı
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ve Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland’ın
attığı imzalarla iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşması
yenilendi. İmza törenine Alanya eski Belediye Başkanı ve
Eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan ve Alanya eski
Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Gladbeck eski Belediye
Başkanı Wolfgang Röken ile Dr. Henneke de katıldı. Ayrıca
İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ve Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland iki şehir
ilişkileri ve 25 yıldır devam eden kardeşlik üzerine birer
konuşma yaptı. Gladbeck - Alanya kardeşliğinin 25’inci yılı

protokolünü imzalayan iki başkan dostluk mesajları verdi.

YÜCEL: “GLADBECK’LE 25 YILLIK
DOSTLUĞUMUZU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasında;
“Gladbeck’le 25 yıllık dostluğumuzu daha da ileriye
taşıyacağız. Biz Alanya olarak her konuda işbirliğimizi
geliştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gladbeck
- Alanya dostluğu ile Almanya - Türkiye dostluğuna da hep
birlikte katkı yapıyoruz. Biz Alanya’daki Alman
komşularımızla dostça birlikte yaşıyoruz, burada da Türk
kardeşlerimizin Alman komşularıyla dostça bir arada
yaşadığını görmekten de çok memnun oldum. Bu durum
bütün Dünya’ya güzel bir örnek olmuştur.” şeklinde konuştu.

ROLAND: “TÜRK ALMAN DOSTLUĞUNA KAPILARIMIZI
SÜREKLİ AÇIK TUTARAK KATKI SAĞLAYACAĞIZ”
Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ise; “ Türk Alman
dostluğuna kapılarımızı birbirimize sürekli açık tutarak katkı
sağlayacağız.” dedi.
Konuşmaların ardından 25. yıl anısına iki kardeş şehrin
belediye başkanları pasta kestiler.

ALANYA TANITIM STANDI AÇILDI
Gladbeck’in Fransa, İngiltere, Avusturya’nın yanısıra
Almanya’nın diğer kardeş şehirlerinin de katıldığı törende Alanya
heyeti bir de tanıtım standı kurarak Türkiye ve Alanya’yı tanıttı.
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MAHMUTLAR
ŞAİRLER PARKI’NA
MUHTEŞEM
AÇILIŞ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in Mahmutlar’a kazandırdığı
Şairler Parkı, muhteşem bir törenle
hizmete açıldı. Açılış programının
ardından düzenlenen konserde ünlü
sanatçı Gökhan Tepe yaklaşık 20 bin
kişiye sevilen şarkıları ile unutulmaz
bir gece yaşattı.

ALANYA

BELEDiYESi

A

lanya Belediyesi’nin Mahmutlar Mahallesi’nde 9 bin
metrekarelik yeşil alana inşa ettiği Şairler Parkı,
törenle hizmete açıldı.
Açılış töreninde konuşan MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, Kaygusuz Abdal’ın Alanyalı olduğunu
belirterek, pek çok tarihe mal olmuş şairlerin Alanya’dan
çıktığını ifade etti. Milletvekili Başkan, “Şairlerimizi anlatan bu
bu park, gerçekten Alanya’ya kazandırılan en muhteşem
eserlerden birisi olmuş. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İl Başkanı Mustafa Aksoy ise, milli belediyecilik anlayışının
en güzel örneğinin Adem Murat Yücel tarafından Alanya’da
uygulandığını belirterek, “Kültürümüzü çocuklarımıza
tanıtacak olan Şairler Parkı’nın tüm vatandaşlara hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.
“4 YILDA 90 PARK YAPTIK”
Açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 yılda 90 park
yaptıklarını kaydetti. Belediye Başkanı Yücel, “Şairler Parkı
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4 yıllık hizmet süremizde kentimize kazandırdığımız
90. parkımız, temalı park projelerimizden ise 14.sü. Türk
şairlerinin hayatlarını anlatan ve şiirlerinden örnekler bulunan
Şairler Parkımız temalı park projelerimiz içerisindeki en güzel
uygulamalardan birisi oldu.” dedi.

ŞAİRLER PARKI 1 MİLYON TL’YE TAMAMLANDI
Başkan Yücel, “Yeşil alanları, kafeteryası, dinlenme alanları
ve oyun parkları ile Şairler Parkı, yıllarca siz değerli halkımıza
en iyi şekilde hizmet verecek ve Mahmutlar’ın cazibesini
arttıracaktır. Yaklaşık 1 Milyon TL’ye inşa ettiğimiz Şairler
Parkımızın Alanyamıza ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum” diye konuştu.
PROTOKOLLE BİRLİKTE HİZMETE AÇILDI
Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, törende bulunan çocuklar ve
protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkan
Yücel, açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılarla
Şairler Parkını gezdi.
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GÖKHAN TEPE KONSER VERDİ
Şairler Parkı’nın açılış programı kapsamında ünlü pop
sanatçısı Gökhan Tepe konser verdi. Cumartesi Pazarı
Alanında saat 21.30’da sahneye çıkan Gökhan Tepe’ye
Mahmutlar halkı büyük ilgi gösterdi. Ünlü Sanatçı Gökhan
Tepe yaklaşık 20 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN MAHMUTLAR’A
KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ
Gökhan Tepe konserinde konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Mahmutlar halkına Mahmutlara yapılacak
olan kültür merkezi ve spor tesislerinin müjdesini de verdi.
Yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Başkan Yücel, “Buradan siz
değerli Mahmutlar halkına bir müjde vermek istiyorum.
Sosyal alanlar ve parklarla çehresini değiştirdiğimiz
Mahmutlar’a bölgenin en modern, en büyük Kültür Merkezini
ve Düğün Salonu’nu yapacağız. Mahmutlar Kültür
Merkezi’nin projesini hazırladık. Düğün ve nikâh salonları,
konferans salonları, kütüphane, sanat atölyeleri, gençlerimiz
için etüt ve bilgisayar odaları bulunan Mahmutlar Kültür
Merkezi’nde birçok hizmeti aynı anda vereceğiz. İnşallah
Alanya’nın en güzel, en kapsamlı Kültür Merkezi olacak.
2018 yılı bitmeden temelini atacağız.” dedi.

“TAHSİSİNİ ALIRSAK CEZAEVİ
YANINA SPOR KOMPLEKSİ YAPACAĞIZ”
Cezaevi yanındaki 20 dönümlük alana spor tesisi yapmayı
planladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Yine
Mahmutlar ve çevre mahallelerde yaşayan gençlerimiz,
çocuklarımız, sporu seven vatandaşlarımız için çok kapsamlı
bir spor tesisi yapacağız. Cezaevi yanında bulunan 20
dönümlük alana yapacağımız spor tesisimizde futbol,

basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortları yer alacak.
Gençlerimizin çocuklarımızın sporla ilgili her şeyi
bulabileceği bu tesisin projesini mimarlarımız hazırlıyor.
İnşallah tahsisini alır almaz kazmayı vurup çalışmalara
başlayacağız.” şeklinde konuştu.

“SİZLERİN DESTEĞİ İLE YAPILAMAZ
DENİLENLERİ YAPTIK”
“Sizlerin desteği ve teveccühleri ile bugünlere geldik.” Diye
sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Yücel, şöyle konuştu:
“Hamdolsun bana ve ekibime duyduğunuz güvenle 4 yıldır
sizlere hizmet ediyoruz. Her zaman halkımızla iç içe ve
samimi bir diyalog kurduk. Sivil toplum kuruluşları ve tüm
kurumlarla işbirliği içinde çalıştık. Siyasi parti ayrımı
yapmadan kentin tamamını kucakladık. Herkese eşit ve
adaletli davranıp, en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık.
Sizlerin desteği ile bu güne kadar yapılamaz denilen sayısız
yatırımları hayata geçirdik.”
MAHKOD’DAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Konuşmaların ardından MAHKOD Başkanı Mesut İlhan,
Mahmutlar’a yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yücel’e
plaket takdim etti.

BAŞKAN YÜCEL’DEN GÖKHAN TEPE’YE
ÇİFT BAŞLI KARTAL PLAKETİ
Plaket töreninin ardından sahneye çıkan Ünlü Sanatçı
Gökhan Tepe sevilen şarkıları ile vatandaşlara unutulmaz bir
gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde
birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Gökhan Tepe’ye
Başkan Yücel, çiçek ve Alanya’nın simgesi çift başlı kartal
figüründen oluşan tablo takdim etti.

ALANYA
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BAŞKAN YÜCEL,
ÇIPLAKLI MAHALLESİ’NDE
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla
sohbet etti. Alanya Belediyesi tarafından Çıplaklı’ya kazandırılan yeni parkın kafeteryasında
vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, mahalle halkının sorun ve isteklerini dinledi.

A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı
Mahallesi’nde yeni yapılan parkta vatandaşlarla bir araya
geldi. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yücel,
vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi.
Vatandaşlar Başkan Yücel’in ziyaretinden büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, başta yeni yapılan park ve mahallelerinde
yapılan hizmetler için Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, “EHİL VE PROFESYONEL
BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ”
Vatandaşlarla hizmetler hakkında istişare den Başkan Yücel, “İşinin
ehli ve profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Bütün projelerimiz bilimsel
verilere dayanıyor. Önce belediyedeki yapılandırma ardından tüm
bölgelerde verdiğimiz hizmetler hep bu ekiple yapıldı. Her zaman
halkımızla iç içe ve samimi bir diyalog oluşturduk. Sivil toplum
kuruluşları dahil bu samimi tavrımızla bizleri hep desteklediniz.
Sizlerin desteği ile bu güne kadar yapılamaz denilen sayısız
yatırımları hayata geçirdik. Bölgenin birisine yapılsın diğerine
yapılmasın demedik. Her bölgeye hizmetlerimizi ulaştırdık. Beton
santrali, Asfalt Plenti, Çakıl Ocağı ile tamamen bilimsel verilere
dayanarak üretim yapıyoruz.” dedi.
“ÇÖZÜM MASASI HİZMETLERİMİZDE BELİRLEYİCİ OLUYOR”
Çözüm masasına gelen vatandaşların öneri ve görüşlerini dikkatle
değerlendirdiklerini anlatan Başkan Yücel, sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “ Çözüm masası bizim için belirleyici bir rol oynuyor.
Çözüm masasına gelen öneri ve görüşler vatandaşlarımızın
taleplerini öğrenmek ve ona göre plan yapmamıza vesile oluyor.
Çünkü halkımızın her türlü önerileri bizim için önem arz ediyor.
Bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecek. Samimi ve
içten karşılamanız için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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18. ALANYA
ULUSLARARASI
TURİZM VE
SANAT FESTİVALİ

Atatürk Anıtı
önünde
düzenlenen kortej
yürüyüşü ve Yörük
Göçüyle başlayan
18. Alanya
Uluslararası Turizm
ve Sanat Festivali,
bu yıl Selçuklu
Sultanı Alaaddin
Keykubat dönemini
konu aldı.
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A

lanya Belediyesi tarafından Alanya Turizm ve Sanat
Festivali, bu yıl 18. kez düzenlendi. Atatürk Anıtı
önünden başlayan kortej yürüyüşü ve yörük göçüne,
protokol, turistler, kardeş şehirlerden gelen misafirler ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı önünden başlayan
kortej, iskeledeki yapay şelale önünde son buldu. Selçuklu
döneminin izlerini taşıyan temsili Yörük Göçünün ardından
düzenlenen Hakan Aysev konserinde ise yüzlerce vatandaş
eğlenceli saatler geçirdi.

HAKAN AYSEV KONSERİ İZLEYENLERİ COŞTURDU
Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü tenör Hakan Aysev, festival
kortejinin ardından iskele şelale meydanında düzenlen
festival açılış töreninde yüzlerce kişiye muhteşem bir konser
verdi. Yabancı ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuarı ile
kendisini dinleyenleri mest eden Hakan Aysev, konserin son

bölümlerinde kendine has yorumu ile oyun havaları söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, “FESTİVALİMİZ
ALANYA’NIN DIŞA AÇILAN PENCERESİDİR”
‘Selçuklu’ temalı Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nin Alanya’nın dışa açılan penceresi ve dünya
kültürlerinin buluşma noktası olduğunu söyleyen Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl yapılan festivalin aynı
zamanda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de en güzel
örneği olduğunu belirtti. Başkan Yücel, “ Kentimizde bulunan
tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz
festivalimiz Alanya’nın en büyük ve en önemli festivalidir.
Letonya’dan Talsi, Litvanya’dan Trakai ve Şilute, Çin’den
Fuşhun, Rusya’dan Dergaçi ve Murmansk ve Polonya’dan
Wocislaw -Sılaski kardeş şehirlerimizin değerli belediye
başkanları, yöneticileri ve beraberindeki heyetler ile Letonya
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Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçimiz de festivalimize iştirak
ettiler.” ifadelerini kullandı.

“HEM ALANYA’YI HEM DE
TÜRK – İSLAM KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ”
Vatandaşların coşkulu tezahüratları ile konuşmasına devam
eden Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi’nin düzenlediği
etkinlik ve festivallerde Alanya’mızı, hem de Türk-İslam
kültürümüzü, insanlarımızın samimiyetini, misafirperverliğini
ve güler yüzlülüğünü tanıtmaya çalışıyoruz.” dedi.

“FESTİVALİMİZİN TEMASI SELÇUKLU DÖNEMİ”
“Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Selçuklu Medeniyetine ait
birçok eser ve kültürün izlerini taşıyan Alanya’mızda 3 gün
boyunca sergilerimizle, etkinliklerimizle Selçuklu dönemini
yeniden yaşatıyoruz” diyen Belediye Başkanı Yücel, sözlerini
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şöyle sürdürdü: “Kızılkule, Tersane ve ihtişamlı Kale’siyle
bize böyle muhteşem bir Alanya bırakan Sultan Alaaddin
Keykubat’ı, atalarımızı ve ecdadımızı rahmet ve minnetle yad
ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEŞEKKÜR
Başkan Yücel; “Festivalimize katılan değerli konuklarımıza
katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyor, sevgi ve
muhabbetle kucaklıyorum. Festivalimizin hazırlanmasında
gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm mesai
arkadaşlarıma, festivalimize hiç bir karşılık beklemeden
katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına
ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından kardeş şehirlerden gelen heyetlerin
dans gösterileri ile devam eden iskele şelale önündeki açılış
programı, protokolün toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.
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18. Alanya
Uluslararası Turizm
ve Sanat
Festivali’nin ilk
akşamında sevilen
sanatçı Mustafa
Ceceli sahne alırken
Alanya Belediye
Binası arkasındaki
konser alanı
Ceceli hayranlarıyla
dolup taştı.

F

estival kapsamında sahneyi ilk olarak
Dj Doğukan Manço aldı. Manço
muhteşem sahne performansıyla alanı
dolduran binlerce vatandaşı coştururken ardından
sahneye Mustafa Ceceli çıktı. Birbirinden güzel
parçalarını hayranları için seslendiren Ceceli’yi
binlerce hayranı ayakta dinledi. Konserine ‘İlle De
Aşk’ parçasıyla başlayan Ceceli, nakarat kısmını
seyircilerle beraber söyledi. Mustafa Ceceli, kendi
şarkılarının yanı sıra birçok pop şarkısı da seslendirdi.
SU KABAĞINDAN PORTRE HEDİYE EDİLDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçı
Mustafa Ceceli’ye üzerinde portesi olan su kabağı
hediye etti. Su kabağı üzerinde portresini gören
Ceceli şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra
Başkan Yücel Ceceli’ye plaket takdim ederken
Ceceli de Başkan Yücel’e hediyeleri ve
misafirperverliği için teşekkür etti.

ALANYA

BELEDiYESi

61

18. ALANYA
ULUSLARARASI
TURİZM VE SANAT
FESTİVALİ’NDE
CECELİ RÜZGARI
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EMEL SAYIN
ALANYALI HAYRANLARINI
BÜYÜLEDİ
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Alanya
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin 2. akşamında sahneye çıkan
Emel Sayın verdiği muhteşem konserle Alanyalı hayranlarıyla buluştu.

S

aat 20.30’da DJ Funky C performansıyla başlayan
sahne etkinlikleri Emel Sayın’ın binlerce hayranına
seslenişiyle devam etti. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ünlü sanatçıyı; “Güzelliğinizle bir kez
daha bizleri büyülediniz. Adeta şarap gibisiniz. Yıllar
geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz.” diyerek karşıladı.
SAYIN: “DİLERİM BU FESTİVAL SONSUZA KADAR
DEVAM EDER”
Sahne öncesinde gazetecilere röportaj veren Emel
Sayın, Alanya’yı çok beğendiğini belirterek, “Alanya çok
güzel bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden
gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi bana.
Bakımlı, tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve

ALANYA

BELEDiYESi

Sanat Festivali’ne katılmak çok güzel ve benim için çok
gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler
sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için
de Sayın Belediye Başkanı Adem Bey’e ve Alanya halkına
çok teşekkür ediyorum.” dedi.
“BAŞROLDE EMEL SAYIN”
Basın röportajının ardından festivalin sunuculuğunu yapan
Radyo D’nin sevilen programcısı ‘Sarı Şeker’ olarak bilinen
Sema Eryiğit Emek’in, ‘Başrolde Emel Sayın’ anonsunun
ardından seyircilerin alkış seliyle birlikte Emel Sayın
sahneye çıktı. Üzerinde turkuaz rengi gümüş
taşlarla süslenmiş şık elbisesiyle sahneye
çıkan Sayın, konserine ünlü şarkısı ‘Yalancı
Yarim’ ile başladı. Sayın, konserinde
kendinin de rol aldığı filmler başta olmak
üzere Yeşilçam’da seyirciyle buluşan
şarkılarını seslendirdi.
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BAŞKAN YÜCEL EMEL SAYIN’A MUZ LİFİNDEN
YAPILAN TAÇ TAKTI
Muhteşem şarkılarıyla Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir
festival akşamı yaşatan Emel Sayın’a Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel sahneye gelerek Muz Lifi’nden
taç taktı. Daha sonra Başkan Yücel, ünlü sanatçıya mavi
boncuk takarken Sayın’a üzerine portresi işlenen su kabağı
da hediye etti.

SAYIN’A NAZAR BONCUKLU ANLAMLI HEDİYE
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte sahneye gelen
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi
müdavimlerinden down sendromlu Duygu Marangoz, engelli
bireyler tarafından yapılan ve filografi sanatı ile oluşturulan nazar
boncuğu işlemeli tabloyu Emel Sayın’a hediye etti. Duygu’ya
teşekkür eden Sayın, Başkan Yücel, Sarı Şeker Sema, Duygu ve
konseri izleyen binlerce vatandaşla selfie (öz çekim) yaptı.
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TURİZM VE SANAT
FESTİVALİ’NDE
MUHTEŞEM FİNAL

EBRU GÜNDEŞ
ALANYA’YI
SALLADI

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 18.’sini
düzenlediği Alanya Uluslararası
Turizm ve Sanat Festivali’nin kapanış
gecesinde ünlü sanatçı Ebru Gündeş,
yaklaşık 30 bin seyirciye muhteşem
bir konser verdi. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, alana
sığmayan vatandaşlara meydan
projesini müjdeleyerek; “Seneye
festivalimizi yeni kent meydanında
yapacağız.” dedi.
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3

gün süren Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali, birbirinden renkli anlara sahne oldu. İskele
bölgesinde kurulan stantlar, açılan sergiler, sunulan
gösteriler ve birbirinden ünlü sanatçıların konuk olduğu
festivale yerli-yabancı on binlerce kişi katıldı. 18. Alanya
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin kapanış gecesinde
ise sahneye ilk olarak ünlü Dj Haluk Sarıtaş gelerek alanı
dolduran on binlerce insanı, muhteşem sahne
performansıyla coşturdu.

YÜCEL: “19. TURİZM VE SANAT FESTİVALİMİZİ YENİ
MEYDANDA YAPACAĞIZ”
18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin kapanış
konuşmasını yapmak için sahneye gelen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel sözlerine; “Bu gece
Muhteşemsin Alanya.” diyerek
başladı. Başkan Yücel, birbirinden
ünlü sanatçıları dinlemek için
gelen vatandaşların meydana
artık sığmadığını vurgulayarak
şunları söyledi; “Görüyorum
ki, bu alan artık size ve
Alanya’ya dar geliyor. Bu
güzel şehre yakışmıyor.
Sizlere söz veriyorum,
Dünyanın en güzel
meydanını, dünyanın en
güzel şehri Alanya’ya
yapacağız. İnşallah
2019’da 19. Turizm ve
Sanat Festivalimizi yeni
Kent Meydanı’nda
gerçekleştireceğiz.
Çünkü sizler, her şeyin
en güzelini, en iyisini hak
ediyorsunuz. Bu
kalabalık, bu coşku
bizlere güç veriyor. İyi ki
varsınız, iyi ki bizimlesiniz.”
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YENİ KENT MEYDANI PROJESİ TANITILDI
“İşte meydan, İşte Proje” sözleriyle Başkan Yücel’in
konuşmasını tamamlamasından sonra Kent Meydanı
Projesi’nin 3 dakikalık tanıtım videosu konseri izlemeye
gelen vatandaşlara gösterildi.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİNİ 30 BİN KİŞİ İZLEDİ
Siyah taş işlemeli tulumuyla sahneye çıkan Ebru Gündeş,
konserine ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısıyla başladı. Alanı
dolduran yaklaşık 30 bin kişi de ünlü sanatçıya eşlik etti.
Gündeş’e zaman zaman sahne şovlarıyla dansçıları da eşlik
etti. Alanı hınca hınç dolduran kalabalığın yanısıra Gündeş
hayranları, sahile demirleyen yatların üzerinde de Gündeş’in
performansını takip etti. Ebru Gündeş,
şarkıları, performansı, dansçıları ile
birlikte gerçekleştirdiği sahne
showlarıyla Alanya’ya unutulmaz
bir gece yaşattı.

BAŞKAN YÜCEL GÜNDEŞ’E
MUZ LİFİNDEN TAÇ TAKTI
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, 18. Alanya
Uluslararası Turizm ve Sanat
Festivali’nin kapanış
gecesinde sahne alan Ebru
Gündeş’e muz lifinden
yapılan taç taktı. Ünlü
sanatçı Ebru Gündeş,
Başkan Yücel’in hediye
ettiği sukabağı üzerine
işlenen portresini
görünce şaşkınlığını
gizleyemedi.
Hediyelerin ardından
verdiği konser için Ebru
Gündeş’e teşekkür
eden Başkan Yücel,
ünlü sanatçıya çiçek ve
plaket takdim etti.
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TURİZM VE SANAT FESTİVALİ’NDE
STANTLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
18. Alanya Uluslararası
Turizm ve Sanat Festivali
kapsamında açılan 300’e
yakın yöresel ürünler ve
yiyecek stantları vatandaşlar
tarafından büyük ilgi gördü.

A

lanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel ve kızı
Zeynep’le stantları tek tek ziyaret
ederek vatandaşlarla biraraya geldi.
Festivalin her yılının bir önceki yıldan daha
güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler,
Başkan Yücel’e teşekkür etti.
STANDLAR DOLDU TAŞTI
Vatandaşlardan büyük ilgi gören 18.
Alanya Turizm ve Sanat Festivalinin,
özellikle yöresel stantları ziyaretçi akınına
uğradı. Bir taraftan yöresel yemek
ikramları yapılırken, diğer taraftan
Alanya’ya özgü tarım ürünlerinden muz,
çilek, portakal gibi meyveler ikram edildi.
Alanya'nın iskele bölgesine kurulan
festival stantlarında yiyecekten içeceğe,
hediyelik eşyalardan takılara çok sayıda
ürün sergilendi.
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ KENTLERİNİN
DE YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ
18. Alanya Turizm ve Sanat Festivali’nde
yiyecek içecek satanlarının yanı sıra
Türkiye’nin değişik kentlerinin de yöresel
ürünleri ile kardeş şehirlerin stantları da
büyük ilgi gördü. Ayrıca Türkiye’nin dört
bir yanından belediyeler de festivale
katılarak stant açtı ve tanıtımlarını yaptı.
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SELÇUKLU MOTİFLİ
SERGİLERE YOĞUN İLGİ

Bu yıl 18.incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin temasını oluşturan
“Selçuklu Dönemi” sergileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü organizasyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından
hazırlanan “Selçuklu Temalı Giysiler Sergisi” festivalin ilk günü ziyaretçilerin akınına uğradı.

R

ıhtım bölgesinde Zincirli Heykel ’in yer aldığı meydana kurulan
otağ çadırında sergilenen Anadolu Türk tarihine adını
yazdıran Selçuklu Sultanlarının giysileri ve Selçuklu
motiflerinden oluşan sergi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Bununla birlikte Alanya siyah beyaz fotoğraf sergisi ve Ortaçağ
Anadolu Sikkeleri sergisi, geleneksel el sanatları (Telkâri, Çini,
Tezhip, Ebru, Cam Üfleme, Sedef İşleri, Hüsnühat, Minyatür, Doğal
Taş İşleme, Seramik), fotoğraf sergileri, İpek Kozası Çiçek, Muz Lifi
eserlerinden oluşan sergiler ziyaretçilerin akınına uğradı.

20 FARKLI KIYAFETTEN OLUŞAN ÖZEL BİR SELÇUKLU
KOLEKSİYONU VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU
Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 20 farklı giysiden
oluşan koleksiyonda Ata Türbesi, Konya Darüşşifası, Kubadabad
Sarayı Çini desenleri, Sırçalı Medrese, Mevlana Müzesi’ndeki tezhip
desenleri, Selçuklu Yıldızı, Eşrefoğlu Camii tavan süslemeleri ve Taç
Kapı’dan alınan desenler, geleneksel el sanatları kullanılarak
işlenmiş ve yeniden tasarlanmış nadide eserler sergide yerini aldı.
Sergide ayıca Selçuklu sultanları Alaaddin Keykubat, Gıyaseddin
Keyhüsrev, İzzettin Keykavus’un kıyafetlerinin yanısıra Çift Başlı
Kartallı Elbise, Kubadabad Sarayı Çini Desenli Elbise, Çift Yılan
Başlı Keçe Elbise de koleksiyona dahil oldu. Selçuklu döneminde
kadın ve erkeklerin giydiği kıyafetlerden oluşan koleksiyonda
bulunan elbiseler festival süresinde ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu.
Eşi Yıldız Yücel ile sergi alanını ziyaret eden Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, sanatla, kültürle, eğlenceyle dolu dolu,
bir festival hazırladıklarını söyleyerek, “25, 26, 27 Haziran
tarihlerinde 18.sini düzenlendiğimiz Alanya Uluslararası Turizm ve
Sanat Festivali”nde 10 farklı konuda sergi açtık. Selçuklu dönemi ile
ilgili kültürel ve tarihi öğeler festival boyunca ziyaretçilere sergiler ve
farklı etkinliklerle anlatıldı. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.
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BAŞKAN YÜCEL ÇİNLİLERLE
SÖZLEŞME İMZALADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin Çin’deki kardeş
şehri Fushun Belediye Başkanı Yang Wei ile turizm, kültür, sanat, ticaret, spor ve
eğitim gibi konuları kapsayan çok yönlü bir sözleşme imzaladı. Başkan Yücel, “Bu
sözleşme ile aramızdaki binlerce km’lik mesafeye rağmen Fushun Belediyesi ile her
anlamda sağlam bir köprü kurduk.” dedi.

A

lanya Belediyesi ve Çin’in Fushun Belediyesi arasında
önemli imzalar atıldı. 18. Alanya Uluslararası Turizm
ve Sanat Festivali için Alanya’ya gelen Fushun
Belediye Başkanı Yang Wei ve beraberindeki ekip, Alanya’da
bir dizi inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından
şehre hayran kalan Başkan Yang Wei ve ekibi spor, eğitim,
sanat, ticaret, turizm ve kültür gibi çok kapsamlı konularda
ortak çalışma yapmak için Alanya Belediyesi ile sözleşme
imzalama kararı aldı. Önceki gün Başkan Adem Murat
Yücel’i makamında ziyaret eden heyetle karşılıklı imzalar
atıldı. Çinli heyete Fushun Belediye Başkanı Yang Wei
önderlik ederken ona Wanghua Bölgesi Belediye Başkanı
Liu Zhanming, Fushun Belediyesi Ticaret Odası Genel
Müdürü Qi Benyi, Fushun Belediyesi Kültür Müdürü Wu
Yaohua, Xinfu Bölgesi Gen. Müd. Yrd. Ji Lidong, Fushun
Belediyesi Ticaret Odası Çalışanı Jin Yuming eşlik etti.
WEİ: “ALANYA, KÜLTÜR VE
TARİH AÇISINDAN EŞSİZ BİR ŞEHİR”
Alanya Belediyesi’nin kardeş şehri Fushun Belediye Başkanı
Yang Wei, Alanya’nın tarih açısından eşsiz bir şehir
olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Biz Çinliler, şehir
dışına çıktığımızda ilk ziyaret ettiğimiz yer tarihi mekanlardır.
Alanya’da incelediğim kadarıyla adeta bir tarih müzesi.

Bizim şehrimiz yeşilliği ve nehirleriyle ünlü. Burası ise hem
tarih hem güneş hem de deniziyle ünlü. Bu bakımdan
2 şehir arasında spor, eğitim, sanat, ticaret, turizm ve kültür
vb. alanlarda ortak fayda sağlayabileceğimizi düşündük.
Anlaşmamızın şehirlerimiz adına hayırlı olmasını dilerim.”

YÜCEL: “AVRUPA’NIN YANI SIRA
ASYA PAZARI DA TURİZMİMİZ ADINA ÖNEMLİ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise anlaşmadan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
“Alanyamızın turist profili genel anlamda Avrupalı. Asya
ülkelerinden gelecek misafirlerimiz de bizler için önemli. Bu
anlaşmayla turizm açısından yeni bir pencere açtığımızı
düşünüyorum. Anlaşmamız, Çin'deki Kardeş Şehrimiz
Fushun Belediyesi ile dostluğumuzu pekiştirmek, iki şehrin
iletişimini kuvvetlendirmek, spor, eğitim, sanat, ticaret,
turizm ve kültür vb. alanlarda ortak fayda sağlamayı
kapsıyor. Attığımız bu imzaların şimdiden hem kardeş
şehrimiz Fushun’a hem de Alanyamıza hayırlı uğurlu
olmasını dilerim.”
İmzaların ardından Fushun Belediye Başkanı Yang Wei
Başkan Yücel’e geleneksel hediyeler takdim ederken
Başkan Yücel de mevkidaşına Alanya görseli bulunan gravür
hediye etti.
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BALTIK ÜLKELERİ
100. YILINI
ALANYA’DA KUTLADI

L

etonya’dan Talsi, Litvanya’dan Trakai
ve Silute, Polonya’dan Wodzislaw
Slaski, Çin’den Fushun, Rusya’dan
Murmanks ve Dergaçi kardeş şehirlerinin
heyetleri, 18. Alanya Uluslararası Turizm
ve Sanat Festivali’ne katıldı.
110 kişiden oluşan heyet Baltık Ülkeleri;
Letonya, Litvanya ve Estonya’nın 100.
bağımsızlık yılını Turizm ve Sanat
Festivali’nde kutladı. Kutlamalara Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in
konuğu olarak Letonya’nın Türkiye
Büyükelçisi Peteris Karlis Ekferts de
katıldı.
Lifos’ ta kendi gelenek, görenek ve
kültürlerini tanıtan Leton ve Litvan kardeş
şehirlerimiz Talsi, Trakai ve Silute
vatandaşlar tarafından büyük beğeni
topladı. Tanıtım stantlarında, el sanatları
sergileri, Baltık mutfağı lezzetleri ve halk
dansları topluluklarının gösterileri sunuldu.
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Alanya Uluslararası Caz
Günleri, 15. yılında Alanya’nın
kültür-sanat hayatını tekrar
hareketlendirerek
sanatseverlere unutulmaz
müzik ziyafeti sundu. 27-30
Eylül tarihleri arasında
Alanya Belediyesi
tarafından düzenlenen Caz
Günleri, tarihi Kızılkule
yanındaki konser alanında
dünyanın caz ustalarını
hayranlarıyla buluşturdu.
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ALANYA
ULUSLARARASI
CAZ GÜNLERİ
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S

on yıllarda gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleriyle
Türkiye’nin önemli kültür-sanat şehirlerinden biri haline
gelen Alanya, 4 gün boyunca dünya caz starlarını
ağırladı.
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, SUMMER
GARDEN, ANEX TOUR, ALTİD, ALTAV ’ın katkılarıyla TRT
MÜZİK, DREAM TÜRK, DREAM TV ve RADYO D’nin medya
sponsoru olarak destek verdiği, “Alanya Uluslararası Caz
Günleri” 15. yılını kutladı. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt
dışından 300’ü aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası
Caz Günleri bu yıl yine dopdolu bir program ile
sanatseverlerle buluştu.
27-30 EYLÜL 2018 tarihleri arasında tarihi Kızılkule
Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşen
15. Alanya Uluslararası Caz Günleri, dünya caz yıldızlarına
ev sahipliği yaptı. Caz Günleri’nde Karsu Dönmez, Sarah
Lancman, Emin Fındıkoğlu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi
brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist Quintet,
Charlotte Wassy ve Anjelika Akbar sahne aldı.

“CAZ GÜNLERİMİZE, ÇITAYI
YÜKSELTEREK DEVAM EDİYORUZ”
İlk gün sahneye çıkan Karsu Dönmez konserinden önce
programın açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle geniş
kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Yücel; “Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın liman
şehri ve turizmin gözbebeği Alanyamızda, Türkiye’nin en
nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri’ne
15. kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz.
Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya
Caz Günleri’nde bu yıl, yine caz müziğinin güçlü seslerini
konuk ediyoruz.” dedi.

ALANYA JAZZ FESTİVALİNE ÜNLÜ AKINI
Tarihi Kızılkule Meydanı'nda kurulan konser alanındaki Caz
Günleri’nin ilk gününde sahne performansıyla izleyicilerin
büyük beğenisini toplayan Karsu Dönmez’in konserine,
aralarında sinema ve televizyon oyuncusu Erkan Petekkaya,
eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2. Abdulhamid’in torunu
Adile Osmanoğlu Tars gibi ünlü isimlerin yanısıra binlerce
vatandaş ve ilçedeki turistler de yoğun ilgi gösterdi.

ALANYA ULUSLARARASI
JAZZ GÜNLERİ’NDE MUHTEŞEM FİNAL
Dünyaca ünlü Türk ve yabancı caz müzisyenlerinin sahne
aldığı 15. Alanya Uluslararası Jazz Günleri, Anjelika Akbar,
Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık’ın muhteşem konseriyle
sona erdi.
Karsu Dönmez, Sarah Lancman, Emin Fındıkoğlu,
Brassolist, Charlotte Wassy Quintet, Anjelika Akbar, Yinon
Muallem ve Elif Tuğba Tekışık gibi Dünyaca ünlü Türk ve

yabancı caz müzisyenlerinin sahne aldığı 15. Alanya
Uluslararası Jazz Günleri bu yıla veda etti. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, belediye meclis
üyeleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş Alanya Jazz
Günleri’ni canlı olarak izledi.

YAĞMUR DA ENGEL OLAMADI
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen Alanya
Uluslararası Jazz Günleri’nin kapanış gecesinde, Anjelika
Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık’ın muhteşem
konserine yağan yağmur da engel olamadı. Alanya
Belediyesi’nin yağmurlukları görevliler tarafından
vatandaşlara tek tek dağıtılırken vatandaşların alanı terk
etmemesi sanatçılar tarafından takdir aldı.
YAĞMUR ALTINDA JAZZ KEYFİ
Kapanış gecesinde Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif
Tuğba Tekışık, sevilen parçalarını Alanyalı caz severler için
seslendirdi. Özellikle grubun yağmur isimli parçalarını art
arda söylemesi yağan yağmurla birlikte keyifli dakikaların
yaşanmasına sebep oldu.

YÜCEL: “CAZLA DOLU MUHTEŞEM 4 GÜN YAŞADIK”
Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık grubuna
çiçek ve plaket takdim eden Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, 4 gün boyunca müzik ziyafeti yaşatan
sanatçılara teşekkür etti. Başkan Yücel; “Öncelikle 15 yıldır
düzenlediğimiz bu muhteşem organizasyonda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Bunun yanısıra festivalimiz
boyunca sahne alan tüm sanatçılarımıza sonsuz
şükranlarımı sunuyorum. 4 gün boyunca bizlere unutulmaz
anlar yaşattılar. 4 akşam boyunca bizleri yalnız bırakmayan,
alanımızı tıklım tıklım dolduran, özellikle final akşamı yağan
yağmura rağmen alanımızı terk etmeyen bütün
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 16. yılımızda da bu
muhteşem atmosferde bir arada olmak temennisiyle herkese
iyi akşamlar diliyorum.” dedi.
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YAYLALARDA YÜCEL COŞKUSU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yaylaları ziyaret
ederek yayla sakinlerinin bayramını kutladı. Her gittiği yerde kalabalık bir vatandaş topluluğunun
karşıladığı Başkan Yücel, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

K

urban Bayramı’nın birinci günü Belediye Düğün
Salonu’nda düzenlenen resmi bayramlaşma
programına katılarak protokol ve vatandaşlarla
bayramlaşan, daha sonra ise huzurevi ve cezaevini ziyaret
eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramının
ikinci gününde de boş durmadı. Bayramın ikinci gününü
yaylalara ayıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
vatandaşlarla buluşmaya devam etti. Eşi Yıldız Yücel ile birlikte
Gökbel Yaylası Karakocalı Mevki’inde yayla sakinleri ile öğle
yemeğinde bir araya gelen Başkan Yücel, vatandaşlarla
bayramlaşarak sohbet etti.
GÖREN, KÖSELER, BASIRLI VE SAMSA YAYLALARINDA
BAŞKAN YÜCEL’E SEVGİ SELİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Göbel'deki
programın ardından Gören, Köseler, Basırlı ve Samsa
yaylalarını ziyaret ederek yayla sakinlerinin bayramını kutladı.
Yaylacılarla tek tek tokalaşarak sofralarına konuk olan Başkan
Yücel, çocuklarla da yakından ilgilendi. Halkın yoğun ilgisi ile
karşılanan Başkan Yücel, yayla sakinleri ile sohbet etti. Yayla
sakinleri Başkan Yücel’e hizmetleri ve özellikle camilere

sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL,“HERŞEY DAHA DA GÜZEL OLACAK”
Yaylalara her türlü hizmetin yapıldığını dile getiren Başkan
Yücel, vatandaşlara “ Her şey daha da güzel olacak. Artık
asfalttan beton işine kadar kendimiz üretiyoruz. 4 yılda
yaylalarımızı ulaşılabilir yaptık. 800 km asfalt yaptık. Bu yılda
250 km yapacağız. 5 yılda bin kilometre asfalt yapmış
olacağız. Ayrıca 300 kilometre yeni yol açtık. En ücra köşelere
kadar hizmetlerimizi ulaştırdık. Bundan sonra her şey daha da
güzel olacak” dedi.
Ziyaret ettiği yaylalarda yayla sakinleri tarafından coşkuyla
karşılan Başkan Yücel, her fırsatta Alanya’nın yaylalarını ziyaret
ettiğini belirterek, “Birinci bayram günü protokol ve merkezdeki
vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bayramın ikinci gününde ise
vatandaşlarımızla buluşmaya devam ettik. Gökbel Yaylası
Karakocalı Mevki’inde yayla sakinlerimizle öğle yemeğinde bir
araya geldik ve vatandaşlarımızla bayramlaştık. Ardından
Gören, Köseler, Basırlı ve Samsa yaylasını ziyaret ederek
vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Engin bir tevazu ile
bizleri karşılayan değerli halkımıza teşekkür ederim.” dedi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
tüm yurtta olduğu gibi
Alanya’da da coşkuyla
kutlandı. Alanya’da
Cumhuriyet coşkusu, Fener
Alayı yürüyüşüyle başlarken
kortejin ardından Kıraç,
Alanyalı vatandaşlara
unutulmaz bir konser verdi.
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ALANYA’DA
CUMHURİYET
BAYRAMI
BÜYÜK BİR
COŞKUYLA
KUTLANDI
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9 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi
Alanya’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Coşkulu
kalabalığın Atatürk Anıt önünde toplanmasının ardından
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kent Konseyi Başkanı
Nurhan Özcan’ın yaktığı meşale ile kortej yürüyüşü başladı.
Cumhuriyet kutlamasına ilgisi yoğun olan vatandaşlar, Atatürk
Caddesi’nde uzun kuyruk oluştururken açılan dev Türk Bayrağı
geceye damga vurdu.
KUM SANATI VE ZEYBEK GÖSTERİSİ
Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, İskele güzergahında

devam etti. Konser alanında son bulan yürüyüşe yol boyunca
esnaf ve vatandaşlardan da büyük destek geldi. Konser
alanını hınca hınç dolduran vatandaşlara, Kıraç konseri öncesi
kum sanatı ve Zeybek gösterisi sunuldu.

YÜCEL: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULU BİR ÇINAR
OLMUŞTUR”
Büyük bir coşku ve alkış seliyle sahneye çıkan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların Cumhuriyet
Bayramı’nı kutlarken şöyle konuştu; “Anadolu’ya ulaşan,
kadim Türk milletinin bu topraklarda inşa ettiği son eseri olan
Türkiye Cumhuriyeti artık, köklerini geçmişe kollarını geleceğe
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uzatan, ulu bir çınar ağacı olmuştur. Bu büyük eserimizle
gurur duyuyor, onu yükseltmek ve daha ileriye taşımak için,
hiç durmadan hep birlikte çalışıyoruz. Bu meydanda
toplanarak, bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

KIRAÇ ALANYA’YI SALLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ardından
sahneye çıkan Kıraç, ‘’Zaman’’ adlı eseriyle başlangıç yaptı.
Konserin başlangıcından, son anına kadar vatandaşların da
şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu. Kıraç en
sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirirken konser alanını
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dolduran binlerce vatandaş, Türk Bayraklarıyla alanı adeta
şölen havasına çevirdi.

BAŞKAN YÜCEL, KIRAÇ’A ALANYASPOR FORMASI
HEDİYE ETTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahneye gelerek
sanatçının portresi üzerine işlenmiş Su Kabağı, Kıraç’ın adına
özel hazırlanan Alanyaspor forması, çiçek ve plaket hediye
etti.
Kıraç muhteşem sahne performansını 10. Yıl Marşı ile
bitirirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek
gösterisiyle sona erdi.
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BAŞKAN YÜCEL
VATANDAŞLARLA
YAYLADA BULUŞTU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 50 araçlık konvoy ve yaklaşık 150 kişilik
ekibiyle birlikte Çayarası, Gevne ve Keşbeleni yaylalarında vatandaşlarla bir araya geldi.
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A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
merkez mahallelerdeki vatandaşlarla sürekli
diyaloğunun yanısıra yaylalarda bulunan
vatandaşları da ihmal etmiyor. Başkan Yücel, yoğun bir
haftasonu programı geçirirken Pazar gününü doğu
yaylalarına ayırdı. Başkan Yücel’e yayla ziyaretlerinde
MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Belediye
Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye
personelleri ve vatandaşlar eşlik etti.
YÜCEL, ÇAYARASI’NDA VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Sabahın erken saatlerinde yaklaşık 100 kişilik ekibiyle
birlikte yola çıkan Başkan Yücel’in ilk durağı, “Yörük
kültürünü Toroslarda yaşatacağız.” söylemiyle
Çayarası’nda hayata geçirdiği ve yapımı bitme
aşamasına gelen çarşı ve cami inşası oldu. Burada
vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, projenin
bitme aşamasına geldiğini vurgularken vatandaşların
talep ve önerilerini dinledi.

GEVNE’DE YAYLA ŞENLİĞİNE KATILDI
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası ziyaretinin
ardından ekibiyle birlikte, Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Gevne Yayla
Şenliği’ne katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle
karşılanan Başkan Yücel; “Torosların eteğinde böylesine
güzel bir organizasyona imza atan ve insanların bu
samimi ortamda kaynaşmasında emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

KEŞBELENİ’NDE BAŞKAN YÜCEL’E
PANKARTLI KARŞILAMA
Çayarası ve Gevne Yaylalarının ardından Başkan Yücel’in
son durağı, Mahmutlar Mahallesi’ne bağlı Keşbeleni
Yaylası oldu. Keşbeleni’nde yaylayan vatandaşlar Başkan
Yücel’i üzerinde “Hizmetin Bize, Gülen Yüzün Bize, Bizim
İnancımız Sana”, “Şehirde, Kırsalda Her Zaman
Yanımızda”, “Dürüst, Çalışkan, İlkeli Başkan” yazılı
pankartla karşıladı.
Başkan Yücel, pankartlı karşılama için vatandaşlara
teşekkür ederken yayla merkezinde bulunan çardakta
vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve
önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Yücel, isteklerin en
kısa zamanda yerine getirileceğini söyledi.
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BAŞKAN YÜCEL’DEN BATI YAYLALARINA ÇIKARMA

2 GÜNDE 23 YAYLAYI
ZİYARET ETTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 100 araç ve yaklaşık 250 kişilik bir ekiple
batı bölgesindeki yaylaları ziyaret etti. 2 günlük hafta sonu tatilinde 23 yaylanın
tamamını gezen Başkan Yücel’i vatandaşlar büyük coşkuyla karşıladı.

A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 100 araç
ve aralarında Başkan Yardımcılarının, birim
müdürlerinin, MHP İlçe Teşkilatı temsilcilerinin, bölge
muhtarlarının, belediye personelinin ve vatandaşların
bulunduğu 250 kişilik bir ekiple batı bölgesinde 23 yaylayı
ziyaret etti. Yayla sakinlerinin büyük bir coşku ve sevinçle
karşıladığı Başkan Yücel, ilk olarak Bayır Mahallesi’ne bağlı
Oğuz Yaylası’nı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya
gelen Başkan Yücel, Bayır Yaylası sakinlerinin talep ve
sorunlarını dinledi.

BAŞKAN YÜCEL’E YOL VE ÇARDAK TEŞEKKÜRÜ
Batı yaylalarında basılmadık yer bırakmayan Başkan Yücel’e
vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, muhtarlar ve vatandaşlar
geçtiğimiz yıl yapılan ziyarette yol, altyapı ve çardak istekleri
karşılandığı için Başkan Yücel’e teşekkürlerini iletti.

VATANDAŞLARDAN GELEN
TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz ay bir
Cumartesi sabahı saat 06.00’da başladığı ziyaretlerde Oğuz
Yaylası, Okurcalar, Karabuynuzlar, Çakallar (Karıngöl),
Saburlar, Avsallar, Akdam, Seyricek, Soğukpınar,
Karamanlar, Güzelbağ (Eğrigöl), Orhan, Çayboğazı,
Gözübüyük (Sirge), Yenice, Burçaklar ve Emişbeleni
Yaylalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların
talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yücel, yapılan ve
yapılacak hizmetler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde
bulundu.
EĞRİGÖL’DE VİZONTELE SÜRPRİZİ
Başkan Yücel ve ekibi, Eğrigöl’de akşam yemeği ve
konaklama için mola verirken akşam yemeğinin ardından
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Alanya Belediyesi’ne ait LED ekran aracından Vizontele
filmi yayınlandı. Yayla programına katılan ekip ve
Eğrigöl’de konaklayan vatandaşlar, ilgiyle izlediği
gösterim için Başkan Yücel’e teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL ÇOCUKLARI UNUTMADI
Programın ikinci gününe Türkler-Söbüçimen (Topataş
mevkii) Yaylası’nda düzenlenen kahvaltı ile başlayan
Başkan Yücel ve ekibi, Payallar Yaylası, Tosmur, Toslak ve
Elikesik (Yöremece) Yaylalarını ziyaret etti. Yaylada aileleri
ile birlikte çocuklara da yakın ilgi gösteren Başkan Yücel,
yanında getirdiği oyuncakları tek tek çocuklara dağıttı.

YÜCEL: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”
2 günlük batı yaylaları programı hakkında açıklamalarda
bulunan Başkan Yücel; “Torosların deniz seviyesinden
2100 metre yükseklikteki yaylalarımızda vatandaşlarımızın
gönüllerini almaya geldik. Hem yaylalarımıza yaptığımız
hizmetleri yerinde görmek hem yapacağımız yatırımları ve
projeleri vatandaşlarımıza aktarmak hem de
vatandaşlarımızın gönül rızalarını almak için ekibimizle
birlikte tüm batı bölgesinin 23 yaylasını ziyaret ettik.
Gelecek dönemlerdeki yatırım planlarımızı
vatandaşlarımıza izah ettik. Çünkü biz her zaman insan
odaklı çalışıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam
edeceğiz. Ekibimizle birlikte bu ve buna benzer
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ekibimi ve bizleri her
zamanki samimiyeti ve sıcaklığı ile karşılayan
vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ’NDEN YENİ HİZMET

GEZİCİ AÇIK HAVA SİNEMASI
MAHALLELERDE
Alanya Belediyesi, Sosyal
Belediyecilik anlayışıyla
vatandaşlara verdiği
hizmetlere bir yenisini
daha ekledi. Özel olarak
tasarlanan Gezici Açık
Hava Sineması
kamyonetiyle İshaklı
Mahallesi’nde
vatandaşlara Vizontele
filmi izletildi.

ALANYA
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A

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata
geçirdiği yeni proje kapsamında hazırlanan özel
araçta, İshaklı Mahallesi’nin sakinleri dev LED
ekranda “Vizontele” filmini seyretti. Adeta bir açık hava
sineması havasında gerçekleşen gösterime mahalle sakinleri
yoğun ilgi gösterdi.

PATLAMIŞ MISIR EŞLİĞİNDE SİNEMA KEYFİ
İshaklı İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen gösterim
esnasında vatandaşlara ve çocuklara meyve suyuyla
patlamış mısır ikram edildi. Mahalle sakinleri, Yılmaz
Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Vizontele filmi ile
yaklaşık 2 saat keyifli bir akşam geçirdi.

BAŞKAN YÜCEL’E SİNEMA TEŞEKKÜRÜ
Alanya Belediyesi Gezici Açık Hava Sineması’nın ilk
gösterimini gerçekleştirdiği İshaklı Mahallesi’nin Muhtarı
Rasim Okyanus, açık havada sinema keyfini yaşayan
vatandaşlar adına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e teşekkür etti. Muhtar Okyanus; “Açık hava
sineması tadında gerçekleştirilen böylesine keyifli bir
gösterim için hem şahsım hem de mahalle sakinlerimiz
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adına Başkanımıza teşekkür ederim.” dedi.

YÜCEL: “VATANDAŞLARIMIZIN EĞLENCELİ VAKİT
GEÇİREBİLECEĞİ YENİ BİR PROJE”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal
belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yeni hizmetler sunmaya
devam edeceklerini söylerken Vizontele ekibine ve BKM Film’e
teşekkür etti. Başkan Yücel; “Vatandaşlarımızın birlikte
eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni bir projeye imza attık.
Gezici Açık Hava Sinemamız mahalle mahalle gezerek
vatandaşlarımıza açık hava sineması tadında film izlettirecek.
Ayrıca bu projede Vizontele filminin gösterimine izin veren
başta BKM Film ekibine, senarist ve yönetmen Yılmaz
Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak’a teşekkürlerimi sunarım.” dedi.
GEZİCİ SİNEMA İSTEYENLER MUHTARLAR
ARACILIĞIYLA BAŞVURABİLİRLER
Gezici Açık Hava Sineması’ndan faydalanmak isteyen
vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla bu hizmetten
yararlanabiliyorlar. Muhtarların şahsen yazılı bir dilekçe ile
Alanya Belediyesi Çözüm Masası’na gelerek başvurularını
yapmaları yeterli oluyor.
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BAŞKAN YÜCEL
KIZ YURDUNDA
AİLELERLE BULUŞTU

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni
eğitim yılının başlamasıyla birlikte Oba Kız Öğrenci
Yurdu’nda, kız çocuklarının aileleri ile bir araya geldi.

lanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 20162017 Eğitim Öğretim Yılında 5 Milyon TL’nin
üzerinde bir yatırımla hizmete kazandırdığı Alanya
Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda, yeni eğitim
yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin velileri ile bir
araya geldi. Başkan Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve
ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu
çözmek amacıyla eğitime kazandırdığı, konforuyla 5
yıldızlı otelleri aratmayan kız yurdunda ailelerden gelen
talep ve önerileri dinledi.
KIZ YURDUNDA YOK YOK
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi
Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenciler için her şeyin
düşünülerek yapıldığını söyledi. Kız yurdunda
öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı
ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar
odası, oyun-eğlence grupları ve okul servisi gibi birçok
hizmetin yanısıra Matematik, Türkçe ve İngilizce etüt
hizmeti de veriliyor.

AİLELER BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR ETTİ
Bu yıl 3. yılına giren, 17 personelle öğrencilere kaliteli bir
hizmet sunan ve 120 kişi kapasiteli Alanya Belediyesi
Oba Kız Öğrenci Yurdu, şu an 106 kız öğrencinin
barınma ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin
ücretsiz yararlanabildiği yurdun Alanya Belediyesi’ne
yıllık maliyeti ise 1 milyon lirayı buluyor. Veliler, çocukları
için ucuz ancak bir o kadar da kaliteli ve konforlu bir
hizmet veren yurt için Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e teşekkür etti.
YÜCEL: “ÇOCUKLARINIZ BİZLERİN
EN KIYMETLİ EMANETİ”
Yeni kayıt olan kız öğrencilerin velilerine yurdu tanıtan
Başkan Yücel, kız yurdunun konfor bakımından 5 yıldızlı
bir oteli aratmadığını vurgulayarak şunları söyledi; “Biz
bu yurdu yaparken önceliğimiz kırsal mahallelerdeki kız
çocuklarımızın ulaşım ve barınma sorununu çözmekti.
Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdunu kısa sürede
hizmete kazandırdık. Onların aile sıcaklığında kaliteli bir
yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse
müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor.
Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam
standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar,
sizlerin bizlere en kıymetli emaneti.”
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OMURGA SAĞLIĞI TARAMALARI
VE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Alanya Belediyesi lise düzeyindeki okullarda geçen yıl başlattığı omurga
sağlığı taramaları ve eğitimlerine bu yıl da devam ediyor. Eğitimlerde özellikle
dik, dinamik ve simetrik postürün önemi vurgulanıyor.

A

lanya Belediyesi tarafından 20172018 Eğitim Öğretim Yılında
başlatılan omurga sağlığı
taramaları, yeni Eğitim Öğretim Yılında
da tüm hızıyla devam ediyor. Alanya
Belediyesi Uzman Fizyoterapisti Erdem
Demir tarafından Rıfat Azakoğlu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu yılın ilk
omurga sağlığı eğitimi ve taraması
yapıldı. Yapılan taramalarda skolyoz
veya herhangi başka bir omurga
problemi tespit edilen öğrenciler, ileri
tetkik ve tedavi için ilgili sağlık
kuruluşlarına yönlendirildi.

EĞİTİMLERDE DİK, DİNAMİK VE
SİMETRİK POSTÜRÜN ÖNEMİ
VURGULANIYOR
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında
Alanya Lisesi, Şehit Abdullah Sercan
Anadolu Lisesi ve Fevzi Alaattinoğlu
Anadolu Lisesi’nde yapılan skolyoz ve
omurga sağlığı taramalarına, yeni
eğitim öğretim yılında Rıfat Azakoğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden
başlandı.
Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir
tarafından yapılan taramalarda

öğrencilere özellikle dik, dinamik ve
simetrik postürün önemi anlatılıyor.

TARAMALAR ÖZEL BİR CİHAZLA
RADYASYONSUZ YAPILIYOR
Okullardaki taramalarla ilgili bilgi veren
Fizyoterapist Erdem Demir, “Taramaları,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulan
proje kapsamında temin edilen Spinal
Mouse adı verilen özel bir cihaz yardımı
ile gerçekleştiriyoruz. Cihazın en önemli
özelliği x ışını ve dolayısıyla radyasyon
yaymadan omurga hakkında önemli
bilgiler sağlaması. Elde edilen veriler
bölgemizdeki ve hatta ülkemizdeki
omurga sağlığı konusundaki veri
eksikliği de göz önüne alındığında,
sağlıklı nesillerin yetişmesi için gerekli
sağlık ve eğitim uygulamalarına da yön
vermesi açısından oldukça önemli.
Taramalardan sonra öğrencilerimize,
omurga sağlığı ve postür bozuklukları
hakkında da bir eğitim vererek, skolyoz
ve diğer omurga problemlerinden nasıl
korunabilecekleri hakkında
bilgilendiriyoruz. Özellikle dik, dinamik
ve simetrik postürün önemini
vurguluyoruz” dedi.
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BELEDİYE TİYATROSU
“KRAL OLMAK
İSTEMEYEN ASLAN’LA
YENİ SEZONA MERHABA DEDİ
Alanya Belediye
Tiyatrosu 2018-2019
sezonunu çocuklarla
açtı. “Kral Olmak
İstemeyen Aslan”
oyunuyla yeni sezona
merhaba diyen Alanya
Belediye Tiyatrosu, bu
yıl da birbirinden
değeli oyunlarla
seyircilerden takdir
toplamaya devam
edecek.
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B

elediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Nilbanu Engindeniz'in
yazıp yönettiği, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından kukla
tiyatrosu olarak hazırlana "Kral Olmak İstemeyen Aslan" seyirciyle
buluştu. Prömiyerini 2 Ekim’de öğrencilerle yapan oyun, 3 Ekim saat
19.00’da ise hem çocuklar hem de yetişkinler için sahnelendi.
Çocukların ve yetişkinlerin büyük beğenisini kazanan oyunla ilgili bilgi
veren oyunun yazarı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz, “Oyunumuza
gösterilen ilgiden son derece memnunuz.
Kukla tiyatrosu olarak sergilenen oyun, sezon içinde belli aralıklarla Salı
günleri seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Kral Olmak İstemeyen
Aslan, 5-9 yaş grubuna hitap etmesine rağmen, büyüklerinde
çocuklarıyla birlikte büyük bir keyifle seyredebileceği bir oyun” dedi.
“Çocuk Birimi olarak Kral Olmak İstemeyen Aslan’ın yanısıra
Gökkuşağının Altında isimli oyunumuzu da sezon boyunca ara ara
oynayacağız. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde sahnelemek için özel
çocuklarımızla Kalbimin Sevgili Gözü isimli oyuna hazırlanıyoruz. Yine
oyunculuk kursuna devam eden çocuklarımızla yıl sonunda sergilemek
için Fındıkkıran Balesi’ne çalışıyoruz”.
AYAKTA AKIŞLANDI
Çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen ailelerin ayakta alkışladığı oyunun
ardından, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel,
oyuncuları tek tek tebrik ederek, yönetmen Nilbanu Engindeniz’e de
çiçek takdim etti. Yıldız Yücel, Engindeniz’e başarılı çalışmalarının
devamını diledi.

KRAL OLMAK İSTEMEYEN ASLAN PAMUK ŞEKER DAĞITTI
Salondaki organizasyonun ardına dışarı çıkan çocuklara pamuk şeker
ve ekler sürprizi yapıldı. Fuaye alanındaki etkinlikte çocuklar pamuk
şeker ve ekler kurabiye yiyerek doyasıya eğlendiler.
Kral Olmak İstemeyen Aslan’da, Belediye Tiyatrosu oyuncuları Adil
Şahin, Beyza Ergezer, Emir Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Fırat Onur
Deniz, Kartal Türkoğlu ve Nilay Kara rol aldı.

BAŞKAN YÜCEL, “49 FARKLI OYUNLA 86 BİN SEYİRCİYE
ULAŞTIK”
Sanat alanındaki başarılarının Avrupa ölçeğinde değerlendirilmesi
gerektiğini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“İnşallah daha başarılı daha güzel oyunlar ortaya koyacağız.
Tiyatromuz bugüne kadar 49 farklı oyun, 399 temsil ve 86 bin seyirciyle
buluştu. Bu yılkiyle birlikte temsil sayısı 400 olacak. Yeni sezondaki
turnelerimizle, merkezdeki oyunlarımızla bu yıl ki 100 bin hedefini
çoktan aşmış olacağız. Önümüzdeki sene size daha müjdeli yeni
haberler vereceğiz” dedi.
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DUVARLARIN ÖTESİ
50 YIL ARADAN SONRA
PRÖMİYER YAPTI
Turgut Özakman tarafından kaleme alınan ve Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçıları
tarafından oynanan “Duvarların Ötesi” 50 yıl aradan sonra prömiyer yaptı.
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K

ültür Merkezinde yapılan prömiyere Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Turgut
Özakman'ın oğlu Şair-Yazar Kerem Özakman,
Belediye Meclis Üyeleri, üniversite rektörleri, kamu
kurumlarının birim amirleri, Rejisör Murat Atak, Tiyatro
Müdürü Hüseyin Çinal ve davetliler katıldı.

“SEZONUN İLK BÜYÜK OYUNU”
19 Ekim Cuma günü prömiyer yapan ve 20 Ekim Cumartesi
tekrar sahnelenen oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu
Sanatçıları; Adil Şahin, Caner Karabenli, Fırat Onur Deniz,
Mustafa Erman Doğan, Nilay Kara, Nejat Koper, Kartal
Türkoğlu rol aldı.
Cezaevinden kaçan dört mahkûmun hayatta kalma
çabasının anlatıldığı 2 perdelik oyun, ayakta alkışlandı.
Oyuna gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Devlet
Tiyatroları- Devlet Opera ve Balesi rejisörü ve Alanya
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Belediyesi Sahne Sanatları Direktörü Murat Atak, “Sezonun
ilk büyük oyunu prömiyer yaptı. Sanatçılarımızın ve sahne
arkasındaki görevli arkadaşlarımızın büyük emek harcayarak
ortaya koyduğu oyuna ilginin de büyük olması bizleri mutlu
etti. Sayın Belediye Başkanımız Yücel’in davetiyle aramıza
katılarak prömiyerde bizi yalnız bırakmayan Kerem
Özakman’a da teşekkür ederim” dedi.

TİYATRODA BİR İLK OYUNDA YEŞİLÇAMDAN
SAHNEYE TEKNİĞİ UYGULANDI
Türk Sinema tarihine önemli katkıda bulunan usta oyuncu Ali
Şen'in 100. doğum yılı sebebiyle, oyunda, Ali Şen'in de
bulunduğu ve oyunla bütünlük sağlayan filmin bazı bölümleri
de kullanıldı.
Rejisör Murat Atak bu tekniği şöyle açıkladı: “Oyunda,
Türkiye’de bir ilk olan "Yeşilçamdan Sahneye" tekniğini de
uyguladık ve büyük beğeni aldı.”
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BELEDİYE TİYATROSU
ADANA VE KIBRIS’TA
SEYİRCİ REKORU KIRDI

Yeni sezona çocuk oyunu Kral Olmak İstemeyen Aslan ve yetişkin oyunu Duvarların Ötesi’yle
merhaba diyen Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), yoğun istek üzerine hemen Adana ve Kıbrıs
turnelerine çıktı. Oyuncular her iki turnede de seyirciden tam not alarak Alanya’ya döndü.
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A

BT bu yıl dördüncü kez katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi
5. Şehir Tiyatroları Buluşması’nda, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde
“Sırça Biblolar” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı
oyunlarla Adana’da seyirci karşısına çıktı. Her yıl olduğu gibi bu
sene de Adana seyircisinin büyük beğenisini kazanan tiyatro ekibi,
iki oyun ile 1.200 kişiye ulaşarak Adana’da seyirci rekorunu kırdı.

BELEDİYE TİYATROSU
KIBRIS SEYİRCİSİNDEN TAM NOT ALDI
ABT, Adana turnesinden sonra hız kesmeden rotayı Kıbrıs’a çevirdi.
Tiyatro, 01 - 11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sanat Sahne
Sanatları’nın davetiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde beş
farklı oyun sergiledi.
‘Karmakarışık, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Gökkuşağının
Altında, Derya Gülü, Orhan Veli’yle Git Gidebildiğin Yere’ adlı
oyunlarıyla Kıbrıs seyircisinden de tam not alan Belediye Tiyatrosu,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kıbrıs’a yaptığı
ziyaretle sanatın birleştirici gücünü bir kez daha herkese gösterdi.
BAŞKAN YÜCEL, “TİYATRO EKİBİMİZ
ARTIK ALANYA’YA SIĞMIYOR”
Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmayarak KKTC’ye
giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tiyatro ekibiyle
gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel, “Ekibimizle gerçekten
gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tiyatro
ekibimize verdiğimiz desteğin sonuçlarını göğsümüz kabararak
takip ediyoruz. Oyuncularımız adeta Alanya’ya sığmıyor. Türkiye’ye
hatta dünyaya açılıyor. Ekibimizi başarısından dolayı canı gönülden
kutluyorum” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta
olmak üzere bir dizi resmi temalarda da bulundu.

OYUNCULARDAN 10 KASIM’A ÖZEL ANMA PROGRAMI
Kıbrıs Turnesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Alanya
Belediye Tiyatrosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm
yıldönümünde özel bir anma programı da gerçekleştirdi.
Devlet Opera Bale, Devlet Tiyatrosu, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası,
Yakın Doğu Üniversitesi Sanatçıları ile birlikte sahne alan Alanya
Belediye Tiyatrosu, ‘Mustafa Kemal Dinletisi’ ile ATATÜRK ’ü anma
programı gerçekleştirdi.
Barış Kuvveti Komutanlarının, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü ve
Dekanlarının, Mehmetçiklerimizin ve Kıbrıs seyircisinin katıldığı
dinletide, Kıbrıs’ın en büyük salonu doldu. 10 Kasım’a özel
hazırlanan program davetlilerden büyük beğeni aldı.
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“ORADA BİR KÖY VAR
UZAKTA” PROJESİ
KÖY ÇOCUKLARINI
MUTLU ETMEYE
DEVAM EDİYOR

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından yürütülen “Orada Bir Köy Var Uzakta”
projesiyle köy çocukları tiyatro ve yaratıcı dramayla buluşuyor. Proje, 2018-2019 Eğitim Öğretim
Yılının başlamasıyla birlikte” Mutluluk Çocuğa Yakışır” temasıyla start aldı. Bu yıl yaklaşık
60 köy ve mahalle ilkokulunda sürdürülecek proje ilk Payallar İlköğretim Okulu’nda başladı.

A

lanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce Nilbanu Engindeniz
tarafından yürütülen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi artık 5.
yılında. Her yıl farklı bir temanın işlendiği projenin bu yıl ki
konusu ise “Mutluluk Çocuğa Yakışır”.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilbanu Engindeniz, “Köy çocuklarını
tiyatroyla buluşturan Belediyemizin bu önemli projesi, bu yıl da devam
ediyor. Tam 5. yılını dolduran projemizin bu yıl ki konusunu ise ‘Mutluluk
Çocuğa Yakışır’. Bu yıl köy ve mahalle okullarında okuyan çocuklarımıza
mutluluğun resmini yaptıracağız ve yıl sonunda o resimlerle Alanya
sokaklarını kaplayan dev bir resim sergisi açacağız” dedi.

BELGESELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 5 yıldır başarıyla sürdürülen projenin
belgesel filme dönüştürüleceğini de söyleyen Engindeniz, “2018-2019
tiyatro sezonundaki bu çalışmalarımızı belgesel filme dönüştüreceğiz.
Projemizin 2. aşamasında ise Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat
Yücel ile istişare ederek çocuklar tarafından belirlenen her okulun ihtiyacı
olan bir dileği de yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.
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4. ULUSLARARASI İNES KONGRESİ
ALANYA’DA YAPILDI
BELEDiYESi

Türkiye’nin en büyük katılımlı kongrelerinden
biri olan (İNES) Uluslararası Akademik
Araştırmalar Kongresi’nin 4.’sü, Alanya
Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi’nin katkılarıyla Alanya’da yapıldı.

3

0 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya
Lonicera Resort Spa Hotel’de gerçekleştirilen 4.
İNES Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi,
eğitimden sağlığa, sanattan spora, tarımdan ekonomiye
kadar birçok farklı alandan akademisyeni bir araya getirdi.
Kongrede 4 gün boyunca 970 bildiri, 2 panel ve 8’de
konferans gerçekleştirildi.

ALANYA İNES KONGRESİ’NE
3. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Eğitimin Başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Alanya, bu
yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası İNES Akademik Araştırma
Kongresi’ne, 3. kez ev sahipliği yaptı. Son 2 yılda yaklaşık
2500 bilim insanının katıldığı kongrenin bu yılki açılış
konferansına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı,
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Prof. Dr. Caner
Taslaman, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Prof. Dr. İbrahim
Uslu, Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Neriman Aral, Dr.
Kerim Sarıgül gibi alanlarının tanıdık simalarıyla birlikte
ulusal ve uluslararası çapta yaklaşık 700 civarında
akademisyen katıldı.

YÜCEL, “ŞEHRİMİZİN BİLİMSEL VERİLERLE
GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ”
Kongrenin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, eğitimin Alanya için çok önemli bir
noktada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Eğitim,
bizim olmazsa olmaz öncelikli hedeflerimizdendir.
Şehrimizin eğitimin ışığında, bilimsel veriler doğrultusunda
gelişen ve büyüyen bir kent olmasını istiyoruz. Yaptığımız
her işte, ürettiğimiz her hizmette, hazırladığımız her projede
en doğruyu, en iyiyi, en güzeli yakalamak için
üniversitelerimizin kapısını çalıyoruz; değerli
akademisyenlerimizin görüş ve önerilerine başvuruyoruz.”
“KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYİ
HEDEFLİYORUZ”
Alanya’da kongre turizmini geliştirerek turizm yelpazesini
genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yücel;
“Turizmde belirli bir noktaya gelmiş olan Alanya’mızın
eğitimde de öncü bir kent olmasını istiyoruz. Akademik
çalışmaların ve akademik kongrelerin kentimizde
yapılmasını çok önemsiyoruz. Kongre turizmini daha da
geliştirerek, hem bilimsel bilgiden daha çok yararlanmayı
hem de turizmin 12 aya yayılmasını sağlamayı
hedefliyoruz. Bu bağlamda kongre turizmini destekleyerek,
geliştireceğiz. Bu önemli kongrenin Şehrimize hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
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BELEDİYEDEN OKUYAN ŞEHİR
ALANYA KİTAP FUARI
Eğitim alanındaki hizmet ve
yatırımlarıyla örnek
belediyeler arasında
gösterilen Alanya
Belediyesi, yeni bir
hizmetin altına daha imza
attı. Belediye,
20 yayınevinin katıldığı,
11 farklı konuda 11 yazarın
söyleşi yaptığı, “Okuyan
Şehir Alanya” Kitap
Fuarı’nın ilkini Kültür
Merkezinde düzenledi.

KİTAP FUARINDA SÖYLEŞİ YAPAN YAZARLAR:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

25
26
27
28
28
30
30
31
31
31
04

Ekim Perşembe saat 16:00, Serdar Tuncer ‘’Sermayem Yok Derdimden Başka’’
Ekim Cuma saat 14:00, Timsal Karabekir “Cumhuriyetin Kuruluşu’’
Ekim Cumartesi saat 19:30, Şair Bedirhan Gökçe, şiir gecesi
Ekim Pazar saat 14:00, Selen Baranoğlu “Basit ve Mutlu Yaşam”
Ekim Pazar saat 16:00, Cansu Canan Özgen “Türklerin Serüveni”
Ekim Salı saat 14:00, Kahraman Tazeoğlu “Türkiye Neden Okumuyor”
Ekim Salı saat 16:00, Nilgün Bodur “Mutluluk Seçimdir”
Ekim Çarşamba saat 12:00, Derya Uğur Demirhan “Mutluluğun Sırrı”
Ekim Çarşamba saat 13:00, Tarkan Köylü “İki Sanat Bir Adam”
Ekim Çarşamba saat 16:00, Müjdat Ataman “Öğrenme Yolculuğu”
Kasım Pazar saat 14:00, Fikret Özdemir “ Yöresel Mutfağın Önemi”
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2

5 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasını kapsayan fuarın
Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreninde
konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
şu konu başlıklarına değindi:

ŞEHRİMİZİN SOSYO-KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI
SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ
“Okuyan Şehir Alanya” sloganıyla çıktığımız bu yolda, gerek
çocuk gerek genç gerekse yetişkinler için şehrimizde kitap
okuma kültürünü üst seviyelere taşımayı, şehrimizin
sosyokültürel yönden gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz”.
FUARIMIZI YILDA İKİ KEZ OLMAK ÜZERE
GELENEKSELLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ
“Bugün başlayan bu örnek projemiz kapsamında her
ilkbahar dönemi Nisan ayında Çocuk Kitap Fuarı, her
sonbahar dönemi Ekim ayında ise yetişkin kitap fuarı
düzenleyerek, fuar etkinliğimizi gelenekselleştirmeyi
planlıyoruz”.

ŞEHRİN YEREL DİNAMİKLERİYLE
BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ
“Özellikle kültürel etkinliklerde şehrin yerel dinamikleri ile birlikte
hareket etmenin hem etkinliğin sürdürülebilir olması hem de
benimsenerek daha geniş bir hedef kitleye ulaşması gibi artıları
olduğunun farkındayız. Bu çerçevede, bu tür güzide
etkinliklerimizde bizlerle birlikte hareket eden özel firmalarımıza,
Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza ve kamu kurum
kuruluşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Sözlerime son verirken ünlü bir düşünürün şu sözlerini sizlerle
paylaşmak istiyorum; ‘Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen
düşün, okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun’.
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KİTAPLAR %20 İNDİRİMLE SATILDI
25 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında açık kalan fuarda ders
kitapları dahil tüm kitaplar %20 indirimli satıldı. Bu yıl ilk kez
düzenlenen fuarda tüm kitapların %20 indirimle satılmasını
iyi bir fırsat olarak değerlendiren ziyaretçiler aradıkları
kitapları kolayca bulabildiklerini söylediler. Alanya
Belediyesi’nin bu kültür hizmetinden memnun kalan öğrenci
ve vatandaşlar Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve
emeği geçenlere teşekkür ettiler.
FUARDA 11 YAZAR 11 FARKLI KONUDA
HAYRANLARIYLA SÖYLEŞİ YAPTI
Alanya Belediyesi fuar süresince 11 yazarı da hayranlarıyla
buluşturdu. Kültür Merkezi’nin salonlarını dolduran
vatandaşlar ve öğrenciler birinden değerli yazarların
söyleşilerini dinleme imkanı bularak, kitap imzalattılar.

İLK SÖYLEŞİ “ SERMAYEM YOK DERDİMDEN BAŞKA”
Açılış töreninin ardından ilk söyleşi yazar Serdar Tuncer’den
geldi. “Sermayem Yok Derdimden Başka” konulu söyleşiye
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Söyleşi sonunda Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yazar Serdar Tuncer’e
Alanya Belediyesi’nin yayınladığı kitapları ve terelyum
takdim etti.
TİMSAL KARABEKİR’DEN
CUMHURİYET KONULU SÖYLEŞİ
“Okuyan Şehir Alanya” kitap fuarının ikinci gününde ise
Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı Kazım Karabekir’in
kızı Timsal Karabekir, “Cumhuriyetin Kuruluşu” konulu
söyleşisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öğrenci ve
vatandaşlarla buluştu.
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KÜLTÜR SANAT ve EĞİTİM

ALANYA’DA
KAYGUSUZ
ABDAL
ÇALIŞTAYI
Alanya Belediyesi tarafından
düzenlenen çalıştayda Türk
edebiyatının önemli tasavvuf
şairlerinden Kaygusuz Abdal’ın
hayatıyla ilgili merak edilen tüm
sorular gün yüzüne çıkarıldı.
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ültürel miras alanında yaptığı hizmetlerle ödüllere
layık görülen Alanya Belediyesi, Akdeniz
Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi’nin katkılarıyla 15. yüzyılda yaşayan Kaygusuz
Abdal’ın bilinmeyen yanlarına ışık tutmak için bir çalıştay
düzenledi. Alaiye Sancak Beyi Hüsameddin Mahmud
Bey’in oğlu olan ve asıl adının Alaaddin Gaybi olduğu
söylenen Kaygusuz Abdal’ın hayatı, üniversitelerde görev
yapan 50’ye yakın öğretim görevlisinin katıldığı çalıştayda
ele alındı.
Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen
çalıştaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet
Ögke, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Leyla Harputlu, öğretim görevlileri, protokol mensupları,
araştırmacılar, kamu kurumlarının birim amirleri, öğrenciler
ve vatandaşlar katıldı.
“ALANYA’MIZIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNU
GELECEK NESİLLERE AKTARMAK BİRİNCİ
ÖNCELİĞİMİZDİR”
Çalıştayın açılış konuşmasında kürsüye gelen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın tarihi ve
kültürel dokusunu koruyarak, gelecek nesillere aktarmanın
birinci öncelikleri olduğunu söyledi.
Başkan Yücel; “Ülkemizin dört bir yanındaki
üniversitelerden şehrimize teşrif eden değerli hocalarımızı
Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın liman şehri
Alanyamızda ağırlamaktan dolayı onur duyuyorum. Birçok
medeniyete ev sahipliği yapan, birçok dil ve dinden
insanın bir arada yaşadığı; toplumsal dayanışması ve
beraberliğiyle örnek bir kent olan Alanyamızda, tarihimize,
kültürümüze, bizi biz yapan değerlerimize bir kez daha
sahip çıkmak amacıyla bu çalıştayı düzenledik” dedi.
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KATILIMCILARA “DİVAN” DAĞITILDI
Çalıştaya katılan öğretim görevlilerine Alanya Belediyesi
tarafından bastırılan “Kaygusuz Abdal Divanı” takdim edildi.
Divanla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
şunları kaydetti:
“Ünlü bir tasavvuf şairi olan Kaygusuz Abdal, Alanya’da
doğmuş ve bir Alanya beyinin oğludur. Hocalarımızın çok
kıymetli katkılarıyla Kaygusuz Abdal Divanı’nı yayınlayarak,
Alanyamızın bir değerini daha yeniden gün yüzüne çıkardık.
Alanya Belediyesi Yayınları’nın 13. Kitabı olan ‘Kaygusuz
Abdal Divanı’nı sizlerle buluşturmaktan kıvanç duyuyoruz.
Kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr.
Abdurrahman Güzel’e, Sayın Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’na,
yüksek lisans öğrencisi Fatma Şimşek’e ve emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunarım”.

“ALANYAMIZI NİTELİKLİ KÜLTÜR SANAT
ÇALIŞMALARIYLA BULUŞTURUYORUZ”
Alanya’yı nitelikli kültür- sanat çalışmaları ile
buluşturduklarını söyleyerek konuşmasına devam eden
Belediye Başkanı Yücel, “Osmanlı ve Selçuklu Dönemi başta
olmak üzere birçok medeniyetin izlerini taşıyan Alanyamız,
sahip olduğu çok zengin kültürel ve tarihi değerlerle adeta
yaşayan bir açık hava müzesi. Alanya Kalesi’nin UNESCO
Dünya Mirası listesine girmesi için mücadelemiz sürerken,
Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait önemli eserleri restore
ederek, gelecek nesillere kazandırıyoruz” dedi.
SUNUMLAR KİTAP HALİNE GETİRİLECEK
Başkan Yücel, çalıştaya katılan öğretim görevlilerine
emeklerinden dolayı tek tek teşekkür ederek, Alanya gravürü
takdim etti. Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, çalıştayda yapılan
sunumların daha sonra Alanya Belediyesi tarafından
derlenerek kitap haline getirileceğini söyledi.
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TRIATLON AVRUPA KUPASI
ALANYA DA YAPILDI
Alanya’da bu yıl 28.’si
gerçekleştirilen Triatlon
Avrupa Kupası ve
Türkiye Triatlon
Federasyonu Aquathlon
Finali 22-23 Eylül
tarihlerinde yapıldı.
Avrupa Kupası’na 35
ülkeden 599 sporcu
katıldı. Büyük erkeklerde
Avrupa birincisi Max
Studer olurken, büyük
kadınların birincisi Yuliya
Yelistratova oldu.
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üyük erkeklerde 1.46.21
saniye ile İsviçre’den
katılan Max Studer
Avrupa Kupası’nın sahibi
oldu. İspanya’dan katılan
Roberto Sanchez Mantecon
1.49.30 saniye ile ikinci ve
İngiltere’den katılan Grant
Sheldon 1.49.34 saniye ile
üçüncü olarak yarışı
tamamladı. Yarış sonunda
dereceye giren sporculara
madalyalarını Alanya
Kaymakamı Mustafa Harputlu
ve Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve Triatlon
Federasyonu Başkanı Bayram
Yalçınkaya verirken
hediyelerini ise Avrupa
Triatlon Federasyonu Başkan
Vekili Chris Kitchen verdi.
BÜYÜK KADINLARIN
BİRİNCİSİ YULIYA
YELISTRATOVA
Kıyasıya geçen büyük
kadınlar yarışlarında
rakiplerini geride bırakan ve
Ukrayna’dan katılan Yuliya
Yelistratova 2.04.36 saniye ile
birinci oldu. Polonya’dan
katılan Roksana Slupek
2.04.55 saniye ile ikinci ve
Fransa’dan katılan Emmie
Charayron 2.05.42 saniye ile
üçüncü oldu.
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YÜCEL: “ALANYA
BELEDİYESİ SPORDA
ÖNCÜ BİR BELEDİYEDİR”
Vogue Restaurant’ta kapanış
yemeğinde konuşma yapan
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Turizmin
gözbebeği Alanya’mızda 2
gün boyunca uluslararası
boyutta eşsiz bir spor
organizasyonuna daha ev
sahipliği yaptık. 35 ülkeden
600’e yakın sporcu
yarışımıza katıldı.
Alanya’mızda sizi
ağırlamaktan onur duyduk.
Alanya’nın çeyrek asırdır
süren triatlon serüvenini, bu
hafta sonu
gerçekleştirdiğimiz 28.
Triatlon Avrupa Kupası
Yarışları ve Türkiye TriatlonAquatlon Final müsabakaları
ile taçlandırdık. Alanya
Belediyesi, her zaman
sporda öncü bir belediyedir.
Her yıl ulusal ve uluslararası
70’e yakın spor
organizasyonu, kamplar ve
seminerlere ev sahipliği
yapıyoruz. Bu
organizasyonumuzun
gerçekleşmesinde bize
destek veren tüm kamu
kurum ve kuruşlarına
teşekkür ederim.” dedi.
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KUMDA ŞAMPİYON
ERCİŞ BELEDİYESPOR
2

TFF Plaj Futbolu Ligi Finalleri’nde şampiyon Erciş Belediyespor oldu. Erciş Belediyespor
şampiyonluk kupasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in elinden aldı.
4-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen
finallerde 14 takım mücadele etti. Finaller
boyunca toplamda 273 golün atıldı. Galip
Dere Plajı’nda gerçekleştirilen finallerde; 19 gol
atarak gol kralı olmaya hak kazanan isim Arsuz
Belediyespor’dan Brishtel oldu. Gelecek
vadeden oyuncusu Arsuz Belediye’den Özcan
Ceylan, Erciş Belediyespor’dan en iyi kaleci
Sedat Çölgezer ve en değerli oyuncu Jordon
oldu.
Turnuvanın şampiyonu Erciş Belediyespor oldu.
İkinci Alanya Belediyespor ve üçüncü Arsuz
Belediyespor oldu. Dereceye giren sporcular
kupa ve madalyalarını; Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan
Yardımcısı Mehmet Kula, TFF Grassroots
Sorumlusu Sertan Kırağası, Alanya Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak,
Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve
federasyon yetkilileri tarafından aldı. Ayrıca
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
TFF Plaj Futbolu Ligi Finalleri anısına TFF
Grassroots Sorumlusu Sertan Kırağası’na
plaket verdi. Federasyon ile Alanya Belediye
arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.
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BEACH SOCCER CUP’DA
ALANYA DA YAPILDI

Alanya Belediyesi ve Flick Organizasyonu tarafından ilk kez
düzenlenen uluslararası Beach Soccer Cup 2018 Plaj Futbolu 5-7 Ekim
tarihleri arasında Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirildi.

A

lanya’da ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonda
Türkiye’den Alanya Belediyespor takımı, Rusya’dan Lokomotif
takımı, Portekiz’den Sporting Portugal takımı, İspanya’dan
Levante takımları mücadele etti. Gelecek yıllarda Avrupa
Şampiyonası’nı Alanya ya getirebilmek için önemli olan
organizasyonu Trtspor canlı yayınladı. FİFA’ya ait beachsoccer.com
sitesinden tüm dünyaya canlı yayınlandı. Ayrıca Portekiz ve Rusya
özel televizyonlarında canlı olarak ülkelerinde yayınlandı.
Turnuvada şampiyon futbolunda şampiyon Lokomotiv BSC takımı
olurken; Sporting Clube de Portugal ikinci ve Levante Ud takımı
üçüncü oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi 13 numaralı formasıyla
Levante Ud takımından Eliott, gol kralı Lokomotiv Bsc takımından 5
numaralı formasıyla Nikonorov ve en iyi oyuncu Lokomotiv BSC
takımından 11 numaralı formasıyla Federov oldu. Turnuva şampiyonu
kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve
FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales’in elinden aldılar.

