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Alanya Bülten Dergimizin yeni sayı-
sıyla sizlerle yeniden bir aradayız. 

Öncelikle yeni yılınızı kutlar; 2020 
yılının Alanyamıza, ülkemize ve tüm 
dünyaya sevgi, barış ve huzur getir-
mesini dilerim.

Mevlana’nın “Kâmil insan odur ki 
koya dünyada eser, eseri olmayanın 
yerinde yeller eser” sözünü kendi-
mize hizmet meşalesi olarak alarak, 
2020 yılında da Alanyamıza yeni hiz-
metler ve yeni eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz.

Göreve geldiğimiz ilk günkü hizmet 
aşkıyla Alanya sevdamızla gece gün-
düz demeden, durmadan, yorulma-
dan, enerjimizi kaybetmeden Alanya 
için çok çalışacağız. 

6 yıla yaklaşan hizmet süremizde, 
Alanya Belediyesinin gücüne güç 
kattık. Alanya Belediyesini tüketen 
değil üreten, hep dışarıya bağımlı 

değil, kendi ayakları üzerinde durabi-
len, 3 kat artırdığımız bütçemizle per-
sonelimizle araç filomuzla bölgesin-
de lider bir belediye hâline getirdik. 

Temel belediyecilik yatırımlarında 
daha önce görülmemiş bir perfor-
mans ortaya koyarken, hep birlikte 
Alanya’nın yıllarca ötelenmiş sorun-
larına köklü çözümler ürettik. Diğer 
yandan sosyal belediyecilik uygula-
malarında; kültür-sanat, gençlik, spor, 
sağlık ve eğitimde de şehre vizyon 
kazandıran adımları kararlılıkla attık. 

Herkesin gıpta ile izlediği ve birço-
ğu Antalya’da ilk olan; birçok eseri 
şehrimize hep birlikte kazandırdık. 
Geldiğimiz noktada, Türkiye çapında 
takip edilen, bilinen ve örnek alınan 
bir belediye olmakla iftihar ediyoruz. 
Nitekim; 2019 yılında, restorasyon, 
mutfak mirası ve geri dönüşüm alan-
larında yaptığımız çalışmalarla ülke 
çapında ödüller aldık. İnşallah bu 
ödüllerin, Alanya’ya kazandırdığımız 

eserlerin arkası gelecek ve biz Antal-
ya’ya ve tüm Türkiye’ye örnek olmaya 
devam edeceğiz.

Geçtiğimiz dönemde şehre vizyon 
katan Teleferik, Güneş Enerji Santra-
li, Tavşandamı Devlet Bahçeli Sosyal 
Yaşam Alanı, Kültür Merkezleri, Prestij 
Caddeleri, parklar ve sosyal donatı 
alanları gibi büyük projeleri hayata 
geçirdik.

2020’de de Kent Meydanı, Kentsel 
Dönüşüm, Alanya Kapalı Pazar Ala-
nı ve Düğün Salonu (Cuma Pazarı) 
gibi Alanya’nın çehresini değiştire-
cek, değerine değer katacak devasa 
projelere devam edeceğiz. Konaklı 
Kültür Merkezi, İncekum Çok Amaçlı 
Salon ve Avsallar Kapalı Pazar Yerini
2020 yılı içinde hizmete açacağız. 

Biz, hiç durmuyoruz, halkımız için ça-
lışmaya, üretmeye devam ediyoruz.
Halkımızın derdine derman olmak, 
onların yaralarını sarabilmek için 
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daha çok insana ulaşıp, 
daha mutlu bir Alanya 
hedefimizi gerçekleştir-
mek için sosyal beledi-
yeciliğe de çok büyük 
önem veriyoruz.

2020 itibarıyla önümüz-
deki 4 yıl boyunca sosyal 
projelere çok büyük yatı-
rım yapacağız. Çocukla-
rımız için kreş, şiddet gö-
ren ve zor durumda olan 
kadınlarımız için Aile ve 
Kadın Destek Merkezi, 
öğrencilerimiz için Etüt 
Merkezi, engelli kardeş-
lerimiz için Engelsiz Aktif 
Yaşam ve Rehabilitasyon 
Merkezi projelerimiz 
hazır. Seçim vaatlerimiz 
arasında da olan bu pro-
jeleri 4 yıl içinde tek tek 
gerçeğe dönüştürece-
ğiz.

2020 yılında da Alanya’da 
yaşayan herkesin yaşam 
kalitesini yükseltmeye 
yönelik yeni hedefler 
ve yeni projeleri 
hayata geçirmek için 
aynı kararlılıkla azimle 
inançla çalışmaya devam 
edeceğiz. 
Sözlerime son verirken 
yeni yılınızı bir kez daha 
en içten duygularımla 
kutluyorum. Tüm 
hemşehrilerimin sağlık, 
mutluluk ve esenlik dolu 
bir yıl geçirmelerini 
diliyorum. 

Adem Murat YÜCEL
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
Ziraat Mühendisi

ademmuratyucel.com.tr
AdemMuratYucelResmi
AdemMuratYucel
AdemMuratYucel



Yayın Sahibi
Adem Murat Yücel
Alanya Belediyesi adına

Genel Yayın Yönetmeni
Tunç Ünlü

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nimet Bolat

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Haber ve Fotoğraflar
Mustafa Karasoy
Muammer Temel
Yasin Araz

Yapım ve Baskı
FİKRİALEM

Grafik Tasarım
Ersin Kayabaşı
Betül Erkoç

Alanya Belediyesi Hizmet Binası 
Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. 
No:58 074000 Alanya
T 0.242 510 20 00
F 0.242 510 21 11

Basım
Emsal Matbaa Tanıtım Hiz. San. ve Tic. 
Ltf. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No:6 
Etimesgut / Ankara
Tel: +90 312 278 82 00
Faks: +90 312 278 82 30 Etimesgut 
V.D. : 3340992742 Sertifika No: 46753

Yıl: 6  Sayı: 24 - ŞUBAT 2020
Alanya Belediyesi tarafından yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

4 REKOR ASFALT ÇALIŞMASI
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önceki yıllarda olduğu gibi rekor asfalt 
çalışması yaptıklarını belirterek, sadece 2019 yılını 100 kilometrelik asfalt ça-
lışmasıyla tamamladıklarını belirtti.

20
JOSEF SURAL
PARKI AÇILIŞI
Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef 
Sural’ın anısına Alanya Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen Josef 
Sural Parkı, Mevlüt Çavuşoğlu’nun da 
katıldığı törenle açıldı.
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MAHALLESİ
Alanya Belediyesinin ‘insan 
odaklı sosyal belediyecilik’ 
misyonuyla gerçekleştirdiği 
yatırımlar aralıksız devam 
ediyor.
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102 DÜNYA PLAJ FUTBOLU ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI’NIN 
SAHİBİ FLAMENGO
21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kleopatra Plajı’nda gerçekleştirilen Dünya Plaj Futbolu 
Şampiyon Kulüpler Kupası’nın galibi Brezilya temsilcisi Flamengo takımı oldu.
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ALANYA 
BELEDİYESİNE 
BÜYÜK ONUR
Sıfır Atık Projesi üzerine 
gösterdiği önemli çalışmalarla 
Türkiye’de örnek hizmetlerin 
altına imza atan Alanya 
Belediyesi, ödüle layık görüldü.
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PEHLİVANI YENİDEN 
GÜRBÜZ OLDU
15. Geleneksel Gökbel Yağlı 
Pehlivan Güreşleri Cengiz Kurtoğlu 
ve Hüsnü Şenlendirici konserleriyle 
Gökbel Yaylası’nda gerçekleştirildi.

54
5. ALANYA 
ULUSLARARASI 
SANAT SERGİSİ
“5. Alanya Uluslararası Sanat 
Sergisi” ne katılan yaklaşık 30 
amatör ve profesyonel sanatçı,  
dünyaya barış mesajı verdi.
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BAŞKAN
LETONYA’DA
Adem Murat Yücel, iki şehir 
arasındaki ilişkileri daha da 
geliştirmek için görüş alışverişinde 
bulundu.



Rekor
Asfalt
Çalışması
Alanya’yı modern caddelerle donatan Alanya 
Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımını ortadan 
kaldırmak ve kırsal mahallelerin yollarını da 
Alanya’ya yakışır bir hâle getirmek amacıyla 
başlattığı çalışmalar kapsamında 2019 yılı içeri-
sinde Alanya’da 100 kilometrelik asfalt çalışma-
sı yaptı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
önceki yıllarda olduğu gibi rekor asfalt çalışma-
sı yaptıklarını belirterek, sadece 2019 yılını
100 kilometrelik asfalt çalışmasıyla tamamla-
dıklarını belirtti.

HİZMET ve ALTYAPI
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Alanya Belediyesi, batı bölgesine yaptığı 
yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek dev bir 
projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekipleriyle 
birlikte Payallar Mahallesi Sahil Bandı Peyzaj 
Projesi için planlanan 2,5 km’lik alanda 
incelemelerde bulundu. 

Payallar
Sahil Bandına 
Muhteşem
Proje

2,5 KM ALANA BİSİKLET 
YOLU, SEYİR TERASI, 3 
REKREASYON ALANI

Alanya Belediyesi tarafından 
projelendirilen dev yatırımda, 
2,5 km’lik alanda bisiklet ve yürü-
yüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlı-
ların vakit geçirebileceği dinlen-
me ve piknik alanları, çocuk oyun 
alanı, fitness alanı, meydan, seyir 
terası, süs havuzları ve yeme-iç-
me alanları yer alacak.

“PAYALLAR, TÜRKLER VE 
KONAKLI SINIRLARINI 
KAPSAYAN DEV BİR PROJE”

Alanda incelemeler yapan ve 
ekipleriyle proje hakkında fikir 
alışverişinde bulunan Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, proje değerlendirmesin-
de şu ifadeleri kullandı: “Payal-
lar, Türkler ve Konaklı sınırlarını 
kapsayan dev projemiz tamam-
landığında muhteşem bir cazibe 
merkezi hâline gelecek. Bölge-
deki vatandaşlarımızın talepleri 
doğrultusunda oluşturduğumuz 
projemizi yakın zamanda hayata 
geçireceğiz. Bu muhteşem ese-
rin Alanyamız ve bölge halkımız 
adına şimdiden hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum.”
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Konaklı Kültür Merkezi

HİZMET ve ALTYAPI
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Alanya’nın batı mahallelerinde devam eden 
yatırımları yerinde inceledi.

Yapımı süren Konaklı Kültür Merkezi, 
Avsallar Kapalı Pazar Alanı, İncekum 
Çok Amaçlı Oturma Alanı ve park 
çalışmaları ile altyapı çalışmaları 
sona eren Payallar Sanayi Yolu’nu 
denetleyen Başkan Yücel, bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli 
projeleri hayata geçirdiklerini ifade 
etti. Yapımı tamamlandıktan sonra 
tüm projelerin bölgenin çehresini de-
ğiştireceğini söyleyen Başkan Yücel, 

“Bölgemizin eksik, vatandaşlarımızın 
da talepleri doğrultusunda yürüttü-
ğümüz ve hayata geçirmek için çaba 
sarf ettiğimiz projelerimiz tamamlan-
dıktan sonra yapıldığı yerin çehresini 
değiştirecek. Alanya’ya en iyi hizmeti 
getirmek, en güzelini yapmak için 
durmadan çalıştık, bugün de çalışı-
yoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Avsallar Kapalı Pazar Alanı

Konaklı Kültür Merkezi

İncekum Çok Amaçlı Park

Başkan 
Yücel, Batı 
Mahallelerindeki
Yatırımları 
İnceledi
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Alanya Belediyesi, ilçe genelinde mevcut yolları 
daha kullanışlı ve modern hale getirirken, 
diğer yandan alternatif ulaşım güzergahları 
oluşturmak için imar yollarını açmaya devam 
ediyor.
Çalışmalar kapsamında Tepe Ma-
hallesi’ndeki imar yolları açılıyor. 
688 ada ve çevresindeki yolların 
açılmasıyla Tepe Mahallesi’nin 
yol sorununun biteceğini belirten 
mahalle sakinleri, açılmaya 
başlanan imar yollarının mahalle 
adına çok önemli olduğunu söy-
lediler. 2014 yılından bu yana 
Tepe’nin  pek çok sorununun çö-

züldüğünü anlatan vatandaşlar, 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel’e teşekkür ettiler.

3 ASFALT EKİBİ DE 
SAHADA

Öte yandan Alanya Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 3 
ayrı asfalt ekibi planlanan böl-

gelerde asfalt çalışmasını sürdü-
rüyor. Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel’in “Asfaltsız 
yol kalmayacak” talimatı doğrul-
tusunda teyakkuzda olan ekipler, 
Okurcalar’dan
Demirtaş ve Kargıcak Mahalle-
si’ne kadar olan güzergahta yeni 
açılan imar yollarında çalışmala-
rına devam ediyor.

Kuzey Alanya’da
İmar Yolları
Açılıyor

HİZMET ve ALTYAPI
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Tosmur’dan
Oba
Stadyumu’na
Yeni Yol
Çevre yolu Portakal Caddesi’nden yeni çevre 
yoluna bağlanacak 20 metre genişliğindeki imar 
yolunun yapımı devam ediyor.

Tosmur, Oba güzergâhı ile 
yeni çevre yolundan Oba 
Stadyumu’na bağlanacak imar 
yolu, doğu batı yönünde 15 metre 
imar yolu ile Bölge Hastanesi 
kavşağından Alanya merkeze 
bağlanıyor. Yol güzergâhında 3 
adet köprü ile geçişleri sağlanan 
20 metre genişliğindeki imar 
yolu başta oba olmak üzere 
Alanya’da ulaşımı büyük ölçüde 
rahatlatacak.
Büyük yol projesi hakkında bilgi 
veren Alanya Belediye Başkanı 

Adem Murat Yücel, imar yolunun 
özellikle bölgedeki okullara 
ulaşım kolaylığı sağlayacağını 
söyleyerek, “İmar yolunun 
Portakal Caddesi’nden yeni 
çevre yoluna bağlantısı yapılacak. 
Yeni çevre yolundan ise Bölge 
Hastanesi istikametinde Alanya 
merkeze bağlanacak. Şu an yol 
güzergâhında dolgu ve hafriyat 
çalışması devam ediyor. Kısa 
sürede imar yolunu Alanya’mızın 
hizmetine sunacağız” dedi.
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Başkan Yücel,
‘‘Her Mahallede  
Bir Çalışmamız Var’’
Merkezde kaldırım 
cadde ve düzenleme 
çalışması yapan 
ekipler, kırsal 
mahallelerde de 
yol, asfalt, altyapı 
çalışmalarına devam 
ediyor. 

Çalışmalar kapsamında İmam-
lı’da altyapı, Mahmutseydi 
Uşakpınar Sokak’ta yağmur suyu 
drenajı, Oba Azakoğlu Cadde-
si’nde yol açma, Güney Mahalle-
si yol düzenleme, Gözüküçüklü 
Mahallesi’nde yol, Demirtaş Alie-
fendi’de yağmur suyu drenajı,  
Kargıcak ve Şıhlar Mahallesi’nde 
asfalt öncesi yol hazırlığı sürüyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “ Gerek mahalle ge-
zilerimizde vatandaşlarımızdan 
aldığımız talepler, gerekse kendi 
planlamalarımız doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda her mahallede Alanya 
Belediyesine ait iş makinelerini 
ve ekiplerini görebilirsiniz. Özel-
likle yıllarca altyapı ve üstyapı 
hizmetlerinden mahrum kalmış 
kırsal mahallelerimizde çok ciddi 
bir çalışma yürütüyoruz. Bunların 

yanında Alanya’mızı geleceğe 
taşıyacak önemli yatırımları da 
kazandırmak için gece gündüz 
çalışıyoruz” dedi.

HİZMET ve ALTYAPI
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PAŞAKÖY KUZYAKA 
MEVKİİNDE KERVAN 
DERESİNE 2X2 EBATLARINDA 
MENFEZ
Bu yönde yürütülen çalışmalar-
la Paşaköy Kervan deresine 2x2 
ebatlarında menfez yapıldı. Kış 
aylarında derenin taşarak geçit 
vermediğini anlatan  Kuzyaka sa-
kinleri, “ Artık bu menfezler saye-
sinde kesintisiz ve güvenli ulaşı-
ma kavuşmuş olduk. Başkanımıza 
ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” 
diyerek memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Öte yandan Alanya 
Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü 
Yol İnşaat Şefliğine bağlı ekipler  
Muhmutseydi, Süleymanlar, De-
reköy, Türktaş, Uşakpınar Mahal-
lesi’nde keşif ve vatandaş talep-
leri doğrultusunda bu bölgelerin 
ulaşımını sağlayan yollarda dere 
geçişlerine büz döşeme çalışma-
sını sürdürüyor.

TÜRKTAŞ – KOVALLAR 
MEVKİİNDE YAŞLI VE ENGELLİ 
VATANDAŞLARIN ULAŞIM 
SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Çalışmalar kapsamında, ekip-
ler Türktaş Mahallesi Kovallar 
Mevkiinde yaşlı ve engelli va-
tandaşlarımızın evlerine giden 
yolu düzenledi. Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’e te-
şekkür eden yaşlı ve engelli va-
tandaşların yakınları, yol sorunu 
yüzünden çok sıkıntı çektiklerini 
belirterek, yollarının yapılmasının 
kendileri için çok önemli olduğu-
nu söylediler. Ekiplerin bu yönde 
yürüttüğü çalışmalar diğer ma-
hallelerde de devam ediyor.

Altyapıdan çevre düzenlemesine, yol ve 
kaldırım çalışmalarından cadde düzenlemesine 
kadar pek çok alanda çalışma yürüten Alanya 
Belediyesi, kırsalda özellikle ulaşım sorunu 
yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların da 
imdadına yetişiyor.

“Belediyemiz, Kırsalda 
Kesintisiz Ulaşım İçin
4 Mevsim Çalışmalarını
Sürdürüyor”
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Payallar
Sanayi Yolu 
Hizmete Girdi

Payallar Mahallesi’nin kuzeyindeki yerleşim 
yerlerinin sahil yoluna ulaşımda kullanacakları 
en kısa yol olma özelliğini taşıyan 2 bin 250 
metre uzunluğundaki sanayi yolu sıcak asfaltla 
kaplanıp hizmete açıldı.
Alanya Belediyesi kentin her 
noktasında vatandaşların kali-
teli ve düzenli yola kavuşmaları 
için hızlı bir çalışma sürdürüyor. 
Payallar’da bölünmüş yol ola-
rak düzenlenen sanayi yolunda 
başlatılan sıcak asfalt çalışması 
tamamlanarak yolun tamamı hiz-
mete sunuldu. Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, sa-
nayi yolunda altyapıdan istinat 

duvarına yol genişletmeden orta 
refüj çalışmasına kadar çok ciddi 
bir çalışma yürüttüklerini belir-
terek, “25 metre genişliğindeki 
ana yol hem bölge esnafı hem 
de tüm batı mahallelerine hitap 
eden önemli bir arter. Bu yol ile 
kuzeyden güneye Payallar Ma-
hallesi bağlanmış oluyor. Bölge-
mize hayırlı olsun” dedi.

HİZMET ve ALTYAPI
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Alanya Belediyesi ve Alanya Millî Eğitim 
Müdürlüğünün ortaklığında, hayırseverlerin 
destekleriyle Mahmutlar Mahallesi’ne 
kazandırılacak 32 derslikli Gülseren-Hüseyin 
Doğan İlkokulu’nun temeli törenle atıldı.

Quick Sigorta Gülseren-Hüse-
yin Doğan İlkokulu’nun temel 
atma töreni Alanya’nın Mahmut-
lar Mahallesi’nde gerçekleşti. 
Törene Antalya Vali Yardımcısı 
Yalçın Sezgin, Alanya Kaymaka-
mı Mustafa Harputlu, Antalya 
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel 
Arslan, Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Alanya İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 
Alanya protokolü ve öğrenciler 
katıldı.

BAŞKAN YÜCEL “TÜRKİYE’YE 
ÖRNEĞİZ”

Temel atma töreninde konuşan 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Alanya eğitimde, 
2 üniversitesinin yanı sıra kaliteli 

okulları ile birçok il ile yarışır 
konuma gelmiştir. Özellikle 
Alanyalı hayırseverlerin eğitim 
alanında yaptığı bağış ve yar-
dımlar tüm Türkiye’ye örnektir. 
Bugün, Alanya’mızın en büyük 
mahallesi olan ve okul konusun-
da çok büyük eksikler yaşayan 
Mahmutlar Mahallemize ka-
zandırılacak Gülseren- Hüseyin 
Doğan İlkokulu’nun temelini de 
hep birlikte atacağız. Eğitim ve 
öğretim seviyesi, bir toplumun 
gelişmişlik düzeyini belirleyen 
önemli göstergelerin başında 
gelmektedir” dedi.

“GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ 
EĞİTİMDEN GEÇER”

“Hakikat ve faziletin kaynağı 
eğitimdir, bilgidir” diyen Başkan 
Yücel: “Bu hâliyle, güçlü bir devlet 

ve muktedir bir millet olmamızın 
yolu mutlaka ve tartışmasız eğitim 
ve öğretimdeki ilerlemeden 
geçmektedir. Dönemimizde batı 
bölgesinde Payallar Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesini ve Doğu 
da Mahmutlar’da Kestel Akdeniz 
Anadolu Lisesini kendi imkânları-
mızla inşa ederek hizmete açtık. 
Ayrıca kırsalda yaşayan kız öğ-
rencilerimiz yüksek tahsillerine 
devam edebilsinler diye Oba Kız 
Öğrenci Yurdunu Alanya’mıza 
kazandırdık” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN VE 
GENÇLERİN UFKUNU 
AÇACAK PROJE 
ÜRETİYORUZ”

5 buçuk yıllık hizmet döneminde 
öğrencilerin hizmetine sunulan 
okullar ve yurtların yanında, 

Mahmutlar’a
32 Derslikli
Okul İçin
Temel Atıldı

HİZMET ve ALTYAPI
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öğrenci bursları ve devlet okul-
larına yapılan yardımlarla birlikte 
eğitime harcanan paranın 30 
Milyon TL’yi bulduğunu belirten 
Başkan Yücel, “Biz, sınırlarımızın 
kat be kat üstünde eğitime katkı 
sağladık. Alanya Belediyesi artık 
okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, 
köprüler yaptıran, camiler 
yaptıran sosyal belediyeciliğin 
en güzel örneklerini sergileyen 
bir belediye hâline geldi. Artık 
çağın gerektirdiği vizyon ve 
değişimle çocuklarımızın ve 
gençlerimizin ufkunu açacak 
yeni projeleri hayata geçirmek 
için çalışıyoruz. Her mahallemiz 
için kültür merkezi, bilgi evleri 
ve etüt merkezi yaparak öğren-
cilerimizin hizmetine sunmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

“YATIRIMLARIMIZ ARTARAK 
DEVAM EDECEK”

Alanya’nın her noktasında yatı-
rımların artarak devam edece-
ğini ifade eden Başkan Yücel, 
“Mahmutlar’ın ihtiyaç duyduğu 
bu okulu bizlere kazandıran ha-
yırsever Doğan ailesine, Quick 
Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Erdemoğlu’na, kıymetli 
eşlerine ve emek veren herkese 
tüm Alanya halkı adına teşekkür 
ediyorum. Allah sizden razı 
olsun. Aynı zamanda okulumu-
zun projesinde başından beri 
bizlere destek veren Dışişleri Ba-
kanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğ-
lu’na, Sayın Valimize, İl ve İlçe 
Millî Eğitim Müdürlerimize, katkı 
sağlayan herkese şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
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Hacet’te İkinci 
Etap Meydan 
Projesi Başladı

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM
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Hacet Mahallesi’nde Alanya Belediyesi 
tarafından hazırlanan meydan projesinin ikinci 
etap çalışmalarına başlandı. Alanya Belediyesi 
Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü iş 
birliğinde yürütülen proje ile Hacet Kavşağı’nda 
trafik akışında yeni düzenleme ve modern bir 
meydan amaçlanıyor.

DÖNER KAVŞAK İPTAL EDİLEREK, SİNYALİZASYON SİSTEMİ İLE 
GEÇİŞ SAĞLANACAK

Proje kapsamında mevcut döner kavşak iptal edilerek, sinyalizasyon 
sistemi ile geçiş sağlanacak.

3 BİN METREKARELİK YENİ BİR MEYDAN OLUŞTURULACAK

3 bin metrekarelik meydan düzenlemesi ile birinci etap meydan 3 bin 
metrekarelik meydan düzenlemesi ile birinci etap meydan projesinde 
olduğu gibi geniş oturma alanları oluşturulacak. Projede, 6 kabinli 
bankamatik, süs havuzları, özel tasarım oturma bankları, çöp kovaları, 
meydan aydınlatmaları ve özel gövdeli ağaçlar yer alıyor.

YÜCEL, “SAK IRMAĞI KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİNİN 
SON ETABI DA TAMAMLANMIŞ OLUYOR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet Meydanı 2. etap 
projesi ile Çevre Yolundan sahile kesintisiz yürüyüş yolu projesinin son 
etabının da tamamlamış olacağını söyledi. Birinci etap meydan proje-
sinin Alanya’ya yeni bir kimlik kazandırdığına vurgu yapan Yücel, Hacet 
Mahallesi’nde 2018 yılında başlattığımız meydan düzenleme çalışması 
ile bölgenin çehresini değiştirdiğimiz gibi kentin sosyal yaşamına da 
pozitif bir katkı sağlanmış oldu. İkinci etap ile önceki meydanla bütün-
lüğü sağlayarak, özellikle trafik akışını düzenleyeceğiz. Kısa süre içeri-
sinde yeni meydanı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Alanyamıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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29 Nisan 2019’da geçirdiği elim kaza sonucu 
hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un 
Çek futbolcusu Josef Sural’ın anısına Alanya 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Josef Sural Parkı, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.

BAŞKAN YÜCEL: “SURAL’IN 
ADINI YAŞATACAĞIZ”

Hayata geçirilen park projesi 
hakkında bilgilen veren Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Alanyaspor’un Çek futbol-
cusu Josef Sural’ın isminin tüm 
Alanya halkının kalbine kazın-
dığını ifade etti. Başkan Yücel: 
“Geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın güven ve huzurla oyna-
yacağı bu parkta elim bir trafik 
kazasında hayatını kaybeden 
Alanyasporlu futbolcumuz Josef 
Sural’in adını yaşatacağız. Üzücü 
bir şekilde aramızdan ayrılan ve 
acısını hâlâ yüreklerimizde his-
settiğimiz Josef Sural’ı minnetle 
anıyor, ailesine ve sevenlerine 
bir kez daha sabır ve başsağlığı 
diliyorum” dedi.

Josef Sural 
Parkı Törenle 
Açıldı

Aytemiz Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın anısına 12 Kasım 
2019’da hayata geçirilen Park Projesi, Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel’in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, protokol ve kamu kurum-
larının birim amirleri, STK temsilcileri, çok sayıda davetli ve vatandaşın 
katılımıyla açıldı.

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM
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“ALANYASPOR KENTİMİZİN 
EN ÖNEMLİ YÜZÜ”

Başkan Yücel, Süper Lig’de 
liderlik yarışı veren Alanyaspor’un 
kentin en önemli yüzü olduğunu 
belirterek, “Alanyaspor’umuzun 
yönetimini ve oyuncularını ba-
şarılarından dolayı kutluyorum. 
Alanyaspor kentimizin en önemli 
değeridir. Alanya Belediyesi 
olarak her zaman Alanyaspor’u-
muzun yanında olmaya ve destek 
vermeye devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

“DAHA YAŞANABİLİR BİR 
ALANYA İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

“Gelecek nesillere daha yaşana-
bilir bir Alanya bırakma vizyo-
nuyla 2014-2019 yılları arasında 
Alanya merkez ve tüm mahal-
lelerimizde toplamda 130 parkı 
tamamlayarak vatandaşlarımızın 
hizmetine açtık” diyen Başkan 
Yücel, “Şehrimize değer katan 

14 tane temalı park projesini 
hayata geçirdik. Yine, ‘Parksız 
Mahalle Kalmayacak’ sloganıyla 
çıktığımız yolda, kırsal mahalle-
rimiz ilk kez bizim dönemimizde 
park ve oyun alanlarına sahip 
oldu. Cikcilli Mahallesi’ne kazan-
dırdığımız ve yaklaşık 4 bin met-
rekarelik bir alanda vatandaşla-
rımıza ve çocuklarımıza hizmet 
verecek Josef Sural Çocuk Par-
kı’nın açılışını hep birlikte gerçek-
leştiriyoruz. Bizlere duyduğunuz 
güvenle yaklaşık 6 yıldır Alan-
ya’mıza hizmet ediyoruz. Bundan 
sonra da daha yeşil bir Alanya 
misyonumuzla sosyal donatı 
alanlarının sayısını arttırmak en 
öncelikli hedefimiz olacaktır” ifa-
delerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU; SURAL 
HER ZAMAN KALBİMİZDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu da, “Alanyaspor’umuzun çok 

kıymetli futbolcusu Josef Sural 
bir deplasman maçı dönüşün-
de Alanya’ya girerken bir trafik 
kazası geçirdi ve vefat etti. 
Hepimiz çok üzüldük gerçekten, 
tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü 
ve bu oyuncuyu unutmayacağını 
Alanyaspor Başkanı ve yönetimi 
o gün söylemişti. Alanyaspor’da 
çok acı bir tören düzenledik ve 
sonra naaşını memleketine gön-
derdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat 
oraya götürdük, teslim ettik. 
Bize, Türk milletine yakışan bir 
şekilde üzerimize düşen görevi 
yerine getirdik. Alanya Belediye 
Başkanımız Adem Murat Yücel 
de kendine düşeni yaptı ve böyle 
güzel bir parkı Josef Sural ismi 
ile hayata geçirdi. Başkanımıza 
da çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardından park, 
yapılan dua töreninin ardından 
açıldı. Parka, Josef Sural’ın 
heykeli de dikildi. 
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Deniz Temalı 
Mavi Beyaz 
Çocuk Parkı
Hayranlık 
Uyandırıyor

Alanya Belediyesinin sosyal belediyecilik 
anlayışı ile çocuk parkı bulunmayan mahalle 
bırakmamak adına yaptığı çalışmalara bir yenisi 
daha eklendi. Kestel Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan ‘deniz’ temalı Mavi Beyaz Çocuk 
Parkı hayranlık uyandırıyor.

TÜM OBJELER MAVİ VE 
BEYAZ OLARAK TASARLANDI

2 bin 642 metrekare alan üzerine 
inşa edilen, içerisinde yarı açık 
oturma alanlı kafeterya, pergolalı 
dinlenme alanları, farklı yaş grup-
larına hitap eden oyun grupları, 
dış mekan spor aletleri ve masa 
tenisi bulunan çocuk parkında 
çocuklar için her şey düşünüldü. 

Deniz temalı parkın tüm objeleri 
mavi ve beyaz renkli tasarlana-
rak uygulandı. Park, içerisinde 
bulunan yeni nesil oyun grupları 
çocuklar tarafından yoğun ilgi 
görürken, kafeteryası ile de 
hem çocuklarını parka getiren 
ailelere, hem de tüm diğer yerli 
ve yabancı misafirlere deniz 
manzaralı bir ortamda keyifle 
dinlenme fırsatı sağlıyor.

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM
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“SOKAKTA ÇOCUK SESİNİ 
ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Alanya Belediyesi olarak sosyal 
belediyecilik anlayışını en iyi 
şekilde şehre yansıtmak için 
uğraş verdiklerini, bu sebeple 
çocuk parkı bulunmayan mahalle 
bırakmamak adına durmadan 
çalıştıklarını ifade eden Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Sokaklardan çocuk 
sesinin eksik olmadığı, çocukların 
sosyal hayata daha aktif katıldığı 
bir ortam oluşturmak gayesiyle 
çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de ifade ettiği gibi 
‘Çocuklar geleceğimizin güven-
cesi, yaşama sevincimizdir.’ Bizim 
de bu anlayışla çocuklarımız için 

sağlıklı, güvenli ve hoş vakit ge-
çirebilecekleri ortamlar sunmak 
en büyük arzumuzdur” dedi.
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Cumhuriyet 
Mahallesi
Çocuk Parkı
Alanya Belediyesinin ‘insan odaklı sosyal 
belediyecilik’ misyonuyla gerçekleştirdiği 
yatırımlar aralıksız devam ediyor.
Alanya Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından, Cumhuriyet Mahal-
lesi 1257 adada bulunan 1450 
metrekarelik yeşil alana yapılan 
çocuk parkı vatandaşların kulla-
nımına açıldı. İçerisinde çocuk 
oyun grubu, zıp zıp, salıncak, tah-
terevalli, döner tırmanma oyun 
grubu, dış mekân spor aletleri, 
masa tenisi, yürüyüş yolları ve 

oturma alanları bulunan parkta 
çocukların ve parkın güvenliği-
ni sağlamak amacıyla kamera 
sistemi de kuruldu.

“ÇOCUKLAR KADAR 
AİLELERİNİ DE 
DÜŞÜNÜYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, yaptığı açıklamada, 

“İlçe genelinde çocuk parkla-
rının sayısını arttırmaya devam 
ediyoruz. Uyguladığımız yeni 
peyzaj düzenlemeleriyle parklara 
daha estetik bir görünüm kazan-
dırırken, aynı zamanda  yetiş-
kinlerin de çocuklarıyla birlikte 
keyifli vakit geçirebilecekleri 
yerler hâline getirmeye devam 
edeceğiz” dedi.
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Tosmur 
Mahallesi
Çocuk Parkı
Alanya Belediyesi merkez ve mahallelerde 
sürdürdüğü park yatırımlarına ara vermeden 
devam ediyor. Tosmur Mahallesi’nde 
sürdürdüğü park inşaatını tamamlayan 
Belediye, çocukların yüzünü güldürdü.

Alanya Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğünce ihalesi 
yapılan Tosmur Mahallesi Merkez 
Cami Caddesi, batısında bulunan 
1100 metrekarelik park inşaatı 
tamamlandı. İçerisinde pergola, 
çocuk oyun grubu, salıncak, çöp 
kovaları, oturma alanları, masa 
tenisi, 3’lü basketbol potası ve 
yürüyüş yolları bulunan park, 
bölgede hem çocukları hem de 
ebeveynleri sevindirdi.

‘‘ÇOCUKLARIMIZA 
GÜVENLİ OYUN ALANLARI 
OLUŞTURUYORUZ’‘

Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Projelerimiz 
arasında çocuklarımız için yap-
tığımız yatırım ve hizmetler her 
daim öncelikli olmuştur. Kentte 
yaşayan bütün çocuklarımızın 
her anlamıyla mutlu olabilmeleri 
için çalışıyoruz. Çocuklarımızın 

içinde olduğu projelere değer 
veriyoruz. İlçemizde bulunan 
bütün mahallelerimizde çocuk-
larımızın yaşam alanları adına 
çalışmalarımız devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.
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Alanya 
Belediyesine 
Büyük Onur

“Temiz bir gelecek için 
bugünden çalışmaya 
başla” sloganıyla 
hayata geçirilen Sıfır 
Atık Projesi üzerine 
gösterdiği önemli 
çalışmalarla Türkiye’de 
örnek hizmetlerin 
altına imza atan 
Alanya Belediyesi 
ödüle layık görüldü.

İstanbul Haliç Kongre Merke-
zinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi ve proje 
mimarı Emine Erdoğan’ın katılı-
mıyla düzenlenen törenle Baş-
kan Yardımcısı Tunahan Kasa-
poğlu tarafından teslim alınan 

ödül, Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel’e takdim edil-
di. Ödülü alan Belediye Başkanı 
Yücel; “Alanya Belediyesi olarak 
her geçen gün her alanda bü-
yüyor, gelişiyor, geliştikçe vatan-
daşlarımıza daha iyi hizmet imkâ-

nı yakalıyoruz. Çevre duyarlılığı 
yüksek hizmet anlayışımızla bu 
ödüle bizleri layık gören herkese 
teşekkür ediyorum. Aynı bilinçle 
ve aynı azimle çalışmalarımız de-
vam edecek.” dedi. 

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM

26



Sıfır Atık Projesi 
1’incilikle Taçlandı
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Çamlıca 
Mahallesi
Çocuk Parkı
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından kırsal alanlara yapılan hizmetlere bir 
yenisini daha eklendi.
Çamlıca Mahallesi 274 ada 10 
parselde bulunan 4700m2’lik 
çok amaçlı sosyal yaşam alanın 
içerisine çocuk parkı yapıldı. 
Bu park içerisinde çocuk oyun 
grupları, salıncak, tahterevalli, 
zıp zıp, dış mekân spor aletleri, 
basketbol sahası, piknik alanları, 
barbeküler ve pergolalı oturma 
alanları yer alıyor. Alan hem 
yetişkinler hem de çocukların 
bir arada vakit geçirebilecekleri 
şekilde tasarlanıp halkın hizmeti-
ne sunuldu.

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM
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Alanya Belediyesi
Sıfır Atık 
Seminerine Katıldı
Alanya Belediyesi, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
Antalya’da 
düzenlenen Sıfır Atık 
İstişare Toplantısı’na 
katılarak hem yeni 
uygulamalarla ilgili 
fikir alışverişinde 
bulundu hem de şehir 
genelinde uyguladığı 
projeleri tanıttı.

Alanya Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Adem Demir ve 
ekibi, Antalya / İzmir İller Arası 
Bölgesel Sıfır Atık İstişare Toplan-
tısı Semineri’ne katıldı. Alanya’da 
uygulanan sıfır atık projelerini 
uygulamalı olarak katılımcılara 
ve ziyaretçilere aktaran heyet, 
uygulamaları ile hem büyük ilgi 
gördü hem de takdir topladı. 
SIFIR ATIK PROJELERİ 
ZİYARETÇİLERE TANITILDI 
Geleceğin güvence altına 
alınması adına hayati önem 
taşıyan Sıfır Atık projelerinde 
“En İyi Hizmet veren Belediye 
Ödülüne” sahip olan Alanya 
Belediyesinin şehir genelinde 
uyguladığı projeler seminer 

alanında ziyaretçilere tanıtıldı. 
Alanda birçok belediye projeleri-
ni tanıtırken Alanya Belediyesinin 
tepegözden sıfır atık kutularına, 
geri dönüşüm kafesinden pet 
şişe kumbarasına kadar birçok 
ürünün sergilendiği sıfır atık uy-
gulamaları büyük ilgi gördü. 
“PROJELER KATILIMCILARIN 
TAKDİRİNİ TOPLADI”
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürü Adem Demir, seminer 
alanında en büyük ilgiyi Alanya 
Belediyesi projelerinin gördü-
ğünü belirterek şunları söyledi; 
“Alanya Belediye Başkanımız 
Adem Murat Yücel’in geleceği-
miz adına uygulamaya koyduğu 
sıfır atık projeleri geçtiğimiz 

günlerde ödüle layık görülmüş-
tü. Birçok belediyenin katılım 
gösterdiği bu önemli seminere 
ödül almış bir Belediye olarak 
gelmekten gurur duyduk. Yine 
alanda uygulamalı olarak tanıttı-
ğımız projelerimiz katılımcılar ve 
alanı ziyaret eden vatandaşlar ta-
rafından büyük takdir gördü. Ge-
leceğimiz için sıfır atık çalışmala-
rımıza aralıksız devam edeceğiz.”
Alanya Belediyesi alanda açtığı 
tanıtım standında misafirlerine 
Sıfır Atık Bez Çanta, Çam Tohum 
Kalemi ve tanıtım amaçlı el bro-
şürleri dağıttı.
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Türkiye’de en çok Mavi Bayrak sahibi bölgeler 
sıralamasında 73 nokta ile ilk 3’te yer alan 
Alanya,  Mavi Bayrak toplantısına ev sahipliği 
yaptı. Mavi bayrak sahibi tesisler, Konaklı 
Titan Select Otel’de Mavi Bayrak 2019 Yılı 
Değerlendirmesi  ve 2020 Yılı Başvuruları 
toplantısında bir araya geldi.

Mavi Bayraklı 
Tesisler, 
Sezon Sonu 
Değerlendirme
Toplantısında 
Buluştu

2019 yılı sezon sonu değerlen-
dirmesini yapmak ve 2020 Mavi 
Bayrak başvuru sürecini de-
ğerlendirmek amacıyla Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 
Antalya İl Koordinatörlüğü ve 
Alanya Belediyesi iş birliği ile bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, TÜRÇEV Antalya İl 
Koordinatörü Lokman Atasoy, 
turizmciler ve Mavi Bayrak sahibi 
tesislerin temsilcileri katıldı. 

Başkan Yücel’in açılış konuşma-
larıyla başlayan değerlendirme 
toplantısı İl Koordinatör Yar-
dımcısı Mustafa Ergiydiren’in 
sunumuyla devam etti. Sunum 
içeriğinde 2019 yılı sezon de-
ğerlendirmesinin yanı sıra 2020 
yılı Mavi Bayrak Online Başvuru 
Sistemi hakkında da bilgilendir-
me yapılıp, mavi bayrak kriterleri 
ile ilgili detaylara yer verildi.

BAŞKAN YÜCEL; İLGİYİ 
ARTIRMAK İSTİYORUZ

Toplantının açılışında konuşan 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Alanya Belediyesi olarak 
çevrenin korunmasına yönelik 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
kurum olarak uzun yıllardır kent 
ölçeğinde çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Yücel: “Halk plajlarımızın 
mavi bayrak sorumlusu olarak 
2017 yılı itibarıyla Alanya Beledi-
yesi Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu 
olarak görevimizi sürdürüyo-
ruz. 2020 yılı itibarıyla da mavi 
bayraklı plajlarda aynı denetim 
programının uygulanarak verimli-
liğin devamını sağlamak amacıyla 
çevrenin korunmasına dair çeşitli 
çevre etkinlikleri düzenleyerek ilgi 
ve alakayı arttıracağız” dedi.

ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM
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Alanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin 
2018 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje 
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda 
“Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi” projesi ile 
süreklilik ödülüne layık görüldü.

Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel 
mirasının korunması, özgün 
kimliğinin yaşatılması yönünde 
başarılı çalışmaların ödüllen-
dirildiği Tarihi Kentler Birliği 
‘’2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamala-
rını Özendirme Yarışması’nda’’ 
Alanya Belediyesi “Mutfak Kültür 
Evi-Yemek Müzesi” projesi ile 
süreklilik ödülüne layık görüldü. 
36 belediyeden 36 uygulama, 24 
proje dalında toplam 60 projenin 
değerlendirildiği yarışma sonu-
cunda Alanya Belediyesi, Alanya 
Kalesi içinde sürdürülen koruma 
ve yeniden işlevlendirme çalış-
malarını istikrarlı biçimde devam 
ettirmesi nedeniyle süreklilik 
ödülünü almaya hak kazandı. 

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE 
RESTORE EDİLDİ

Alanya Kalesi Hisariçi Mahal-
lesi’nde 2012 yılında geçirdiği 
yangında tüm mimari detaylarını 
kaybeden ve Antalya Valiliği’n-
den sağlanan katkı payı ödeneği 
ile Alanya Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak kültürel miras 
çalışmaları kapsamında onarımı 
tamamlanan Alanya Belediyesi 
Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi, 
yarışmada öne çıkan projeler-
den olmayı başararak ödüle layık 
görüldü.

YEMEK MÜZESİ OLARAK 
HİZMETE GİRECEK

Yapılan restorasyon çalışması 
ile birlikte Alanya’nın gelenek-
sel konut dokusu içerisinde,  
Alanya’nın tarihi geçmişinin ve 
kimliğinin, mimari detayları ile 

birlikte korunmasının sağlandığı 
yapı, iç mekân düzenlemeleri 
tamamlandıktan sonra gelenek-
sel Alanya mutfak kültürünün 
hem uygulamalı hem de görsel 
ögelerle anlatılacağı “Alanya Be-
lediyesi Mutfak Kültür Evi- Yemek 
Müzesi” olarak hizmete açılacak. 
Ziyaretçiler yapının üst katında 
hazırlanacak olan sergilemeler ile 
Alanya’nın yöresel mutfak kültürü 
ile ilgili bilgi sahibi olurken, alt 
katında yapılacak düzenleme-
lerle de yöresel lezzetleri tatma 
imkânı bulacaklar.

Alanya 
Belediyesine 
Restorasyon
Ödülü

KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER
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BAŞKAN YÜCEL; TURİZM 
VE SANAT FESTİVALİMİZ 
HUZURUN VE BARIŞIN 
SİMGESİ OLMUŞTUR

Kortej yürüyüşünün ardından 
İskele Meydanı’nda festivalin 
resmi açılış konuşmasını yapan 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Turizm ve Sanat 
Festivali’nin, çıtasını her yıl bir 
adım daha yükseğe taşıyarak, 
coşku ve heyecanı arttırdıklarını 
söyledi.

Festivalin birlik ve beraberliğin, 
dayanışma ve kaynaşmanın, 
huzurun ve barışın simgesi 
olduğunu ifade eden Başkan 
Yücel, “19. yılını kutlayan Fes-
tivalimiz, birçok medeniyetin 
izlerini taşıyan, kültürlerin ortak 
buluşma noktası olan, yerlisiyle 
yabancısıyla farklı dilden ve farklı 
dinden insanların huzur ve barış 
içinde yaşadığı Alanya’mız ile öz-
deşleşmiştir” dedi.

Uluslararası 
Turizm ve Sanat 
Festivali’nde
Osmanlı Teması
Osmanlı ana teması üzerine kurgulanan 19. 
Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, 
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle 
başladı. Anıt önünde yapılan duanın ardından 
yörük göçü, mehter takımı ve animasyon 
grupları eşliğinde düzenlenen kortej, şehir 
merkezinden geçerek İskele Meydanı’na 
yürüdü. 15,16,17 Haziran 2019 tarihleri 
arasında “Osmanlı” ana teması ile düzenlenen 
festivalin resmi açılışını İskele Meydanı’nda 
yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, yüzlerce davetli ve vatandaşa hitap etti.

KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER
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“BÖLGENİN EN BÜYÜK 
SANAT FESTİVALİ”

Alanya Uluslararası Turizm ve 
Sanat Festivali’nin bölgenin en 
büyük sanat festivali olduğuna 
dikkat çeken Belediye Başkanı 
Yücel, “Kapsamlı etkinlikleri ve 
katılım yoğunluğu ile bölgenin 
en büyük sanat festivali olan 
ve şehrimizin tanıtımına önemli 
katkılar sağlayan festivalimizle, 
dolu dolu üç günlük bir program 
hazırladık” şeklinde konuştu.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL 
DEĞERLERİMİZİ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ”

15, 16 ve 17 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen festivalde 

Alanya’nın tarihi ve kültürel 
değerlerini gün yüzene 
çıkarmayı hedeflediklerini 
kaydeden Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, 
“Osmanlı ve Selçuklu 
Medeniyetine ev sahipliği 
yapan Alanya’mızın tarihi ve 
kültürel değerlerini gün yüzüne 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
amaçla, Antalya Olgunlaşma 
Enstitüsünün “Osmanlı’dan 
Esintiler” defilesi, Türk- İslam 
Sanatı Sergileri ve çeşitli 
etkinliklerle “Osmanlı” kültürünü 
bu yıl her yönüyle ele aldık” 
dedi.

“FESTİVALİMİZ ALANYA’NIN 
DÜNYAYA AÇILAN 
PENCERESİ”

Belediye Başkanı Yücel, konuş-
masını şu ifadelerle sürdürdü: 
“Alanya’nın dünyaya açılan pen-
ceresi olan festivalimiz, kardeş 
şehirlerimizden gelen heyetle-
rin katılımıyla, hem şehrimizin 
adını tüm dünyada duyurmakta, 
hem de kardeş şehirlerimizle 
aramızdaki dostluk ve iş birliğini 
güçlendirmektedir. Bu yıl festiva-
limize Rusya – Murmansk, Rusya 
-  Saratov Bölgesi, Letonya – Talsi, 
Litvanya – Silute, Litvanya – Trakai, 
Polonya – Wodzislaw Slaski ve 
Almanya – Gladbeck’ten kardeş 
şehirlerimizin değerli Belediye 
Başkanları ve Meclis Üyeleri 
katıldı”.

KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER
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“2019 TÜRKİYE-RUSYA 
KÜLTÜR VE TURİZM YILI İLAN 
EDİLDİ”

2019 yılının, Türkiye-Rusya 
arasında Kültür ve Turizm Yılı ilan 
edildiğini hatırlatan Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel, Festi-
valimiz süresince Rusya’dan gelen 
kardeş şehir temsilcilerinin Lifos 
bölgesinde özel olarak hazırlanan 
alanda kültürlerini tanıtan çeşitli 
gösteri ve etkinlikler düzenlediğini 
ifade etti.

“ZENGİN BİR FESTİVAL 
PROGRAMI HAZIRLADIK” 

Alanya’nın yöresel değerlerinin, 
mutfak mirasının sergilendiği, 
kültür-sanat, yeme içme stantla-
rının hazırlandığı festivalin, İskele 
Meydanı’nda 3 gün boyunca 
ziyaretçilerine hizmet vereceğini 
belirten Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, “Festivalimiz 
boyunca, her akşam belediye 
arkasında ülkemizin birbirinden 
değerli sanatçılarını her yıl va-
tandaşlarımızla buluşturuyoruz” 
dedi.

MUHTEŞEM OSMANLI 
DEFİLESİ AÇILIŞ TÖRENİNE 
KATILAN YÜZLERCE MİSAFİRİ 
KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

İskele Şelale Meydanı’nda düzen-
lenen resmi açılış programının 
ardından Antalya Olgunlaşma 
Enstitüsünün sunduğu “Osmanlı-
dan Esintiler” defilesi, programa 
katılan yüzlerce misafiri adeta 
büyüledi.  Podyuma çıkan man-
kenler Osmanlı dönemine ait 
zarafeti en ince ayrıntılarıyla misa-
firlere sundular. Festival boyunca 
Osmanlı ve Yörük kültürüne ait 
kıyafet ve aksesuarlar festival mey-
danındaki sergi çadırında ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu.
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19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat 
Festivali’nin ilk akşamında Türk Sanat 
Müziği’nin Divası Bülent Ersoy sahne 
aldı. Alanya Belediye Binası arkasında 
kurulan konser alanında Diva’yı on binlerce 
vatandaş dinledi.

Ünlü DJ Burak Yeter’in muhteşem 
sahne performansının ardından 
sahneye çıkan Türk Sanat Müzi-
ği’nin Divası Bülent Ersoy birbirin-
den güzel parçalarını hayranları 
için seslendirdi. Diva, konserine 
sevilen parçalarından ‘Gençliğe 
Veda’ ile başladı. Diva eserlerini 
seslendirirken seyirci ve proto-
kolle de bol bol sohbet ederek, 
Alanya’yı çok sevdiğini söyledi. 
Diva yaklaşık 3 saat süren sahne 
performansıyla dinleyenleri mest 
etti.

BÜLENT ERSOY’A DOĞUM 
GÜNÜ SÜRPRİZİ
Konser için sahneye çıkan Bülent 
Ersoy’a bir de sürpriz hazırlandı; 
özel yapım pasta ile sahnede 
doğum günü kutlandı. Ayrıca 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, 
Türk Sanat Müziği’nin Divası 
Ersoy’a Alanya’ya özgü hediyeler 
verdi. Diva’ya üzerinde portresi 
olan su kabağı ve ipek koza-
sından özel olarak tasarlanan 
yelpaze hediye edildi.

Alanya
Diva’yla Coştu
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Turizm 
ve Sanat 
Festivali’nde 
Yalın Rüzgarı

19. Alanya Uluslararası 
Turizm ve Sanat 
Festivali’nin ikinci 
akşamında sahne 
alan ünlü popçu 
Yalın, konser alanını 
dolduran on binlerce 
müziksevere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı.

KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER
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Alanya Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Alanya Ulusla-
rarası Turizm ve Sanat Festiva-
li’nin ikinci gününde sahne alan 
ünlü popçu Yalın, konser alanını 
dolduran on binlerce müzik-
severe uzun süre hafızalardan 
silinmeyecek bir gece yaşattı. DJ 

Pascal Nouma’nın performan-
sının ardından ‘Sensiz Ben Ne 
Olayım’ adlı son zamanların hit 
parçasıyla sahneye çıkan Yalın, 
hareketli parçalarıyla kendisini 
dinlemeye gelenlere coşku dolu 
anlar yaşattı. 

2 saat sahnede kalan Yalın’a 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, üzerinde resminin 
bulunduğu Alanya su kabağı ve 
isminin yazılı olduğu 82 numaralı 
Alanyaspor forması hediye edip, 
çiçek verdi. 
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Süperstar ile
Muhteşem
Final
Festivalin üçüncü ve son gününde Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda 
Pekkan sahne aldı. Pekkan’ı dinlemeye gelen on binlerce müziksever, 
müziğin nirvanasına ulaştı.
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Alanya Belediyesi tarafından 
düzenlenen Alanya Uluslara-
rası Turizm ve Sanat Festivali, 
üçüncü ve son gününde önce 
DJ Haluk Sarıtaş’ın ardından da 
Türk pop müziğinin efsane ismi 
Süperstar Ajda Pekkan’ı ağırladı. 
Birbirinden güzel şarkılarla alanı 
dolduran on binlerce müzikse-
vere coşku dolu anlar yaşatan 
Pekkan, geç saatlere kadar süren 
performansıyla adeta müzik 
ziyafeti verdi.

SÜPERSTAR’LI 82 MESAJI

Süperstar Ajda Pekkan’a üzerine 
resminin işlendiği su kabağı 
hediye edip çiçek veren Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Bülent Ersoy ve Yalın’a 
olduğu gibi Süperstar Pekkan’a 
da 82 numaralı Alanyaspor 
forması hediye etti. Başkan Yücel, 
“Süperstarımızla da buradan 
vilayet olma arzumuzu bir kez 
daha dile getirmek istiyorum” 
dedi.

ALANYA’NIN KRALİÇESİ 
PEKKAN OLDU

Alanya Belediyesi İpek Kozası 
Atölyelerinde hazırlanan kozadan 
yapılma taç da Başkan Yücel’in 
eşi Yıldız Yücel tarafından Sü-
perstar Ajda Pekkan’a takdim 
edildi. Yıldız Yücel, “Alanyamızın 
artık Süperstar bir kraliçesi var” 
diye konuştu. Pekkan da kendi-
sine sunulan hediyelerden dolayı 
oldukça mutlu olduğunu ifade 
ederek Başkan Yücel ve eşi Yıldız 
Yücel’e teşekkür etti.
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Gökbel’in
Başpehlivanı
Yeniden 
Gürbüz Oldu
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 15. 
Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri 
20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Gökbel 
Yaylası’nda gerçekleştirildi. Başpehlivanlık 
unvanı yeniden finaldeki rakibi İsmail Balaban’ı 
yenen Ali Gürbüz’ün oldu.
21 Temmuz akşamı Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konseriyle 
başlayan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan güreşlerine rekor bir katı-
lım oldu. 21 Temmuz’da aralarında 658. Kırkpınar Başpehlivanlarının 
da yer aldığı yaklaşık 800 sporcu Gökbel Er Meydanı’nda çetin bir mü-
cadele sergiledi.

KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER
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6 YIL SONRA AĞALIK UNVANI 
DEĞİŞTİ

Geleneksel Gökbel Yağlı Pehli-
van Güreşleri de kıyasıya rekabe-
te sahne oldu. 4 kişiyle başlayan 

daha sonra 5 adayla devam eden 
ağalık yarışında 6 yıldır üst üste 
ağalığı kimseye bırakmayan ve 2 
kez daimi altın kemer sahibi olma-
ya hak kazanan Kasımoğlu Kerim 
Yılmaz, “Bu duyguyu yeterince tat-

tım” diyerek 100 bin TL’lik teklifinin 
ardından yarıştan çekildi.  Ağalık,  
475 bin TL’lik teklif ile turizmci Eray 
Erdem’e geçti. Geleneksel Gökbel 
Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yeni 
ağası Eray Erdem oldu.
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38 BAŞPEHLİVAN VE 700 
GÜREŞÇİ YARIŞTI

Kırkpınar Güreşlerini aratmayan 
Gökbel Güreşleri’nde Kırkpınar’ın 
efsane Başpehlivanları kol bağla-
dı. Öğle saatlerinde er meydanına 
çıkan Kırkpınar’ın Başpehlivanları 
Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mehmet 
Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Hamza 
Köseoğlu, Osman Aynur, Faruk 

Akkoyun, Mustafa Batu, Ünal Kara-
man, İsmail Koç, Kürşat Korkmaz, 
Kemal Karaloğlu, Fatih Atlı, Ser-
hat Gökmen, Tanju Gemici, Hasan 
Cengiz, Ramazan Barcın, İsmail Er-
kal, Hüseyin Demir, Sermet Bulut, 
Furkan Durmuş Altun, Turan Bala-
ban, Ali Rıza Kaya, Ali Altın, Ekrem 
Yavuz, Osman Özgür, Ali Gökşen, 
Fatih Çakıroğlu gibi isimler kura 
çekimleri sonucu birbiriyle eşleşti. 

Başpehlivanlarla birlikte 800 gü-
reşçi Gökbel’de kıran kırana bir 
mücadele verdi. Günün sonun-
da ise Geleneksel Gökbel Yağlı 
Pehlivan Güreşleri’nin finalinde 
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz 
ile İsmail Balaban mücadele etti. 
Mücadelenin sonunda rakibi Ba-
laban’ı geçen Gürbüz, 3. kez üst 
üste Gökbel Başpehlivanı oldu.
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14 BRANŞTA GÜREŞTİLER

14 branşta gerçekleştirilen gü-
reşlerde sporcular kıyasıya mü-
cadele etti. Sporcular, Minik 1, 
Minik 2, Minik Teşvik 1, Teşvik 2, 

Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük 
Boy, Deste Orta Boy, Deste Bü-
yük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, 
Küçük Orta Büyük Boy, Büyük 
Orta, Başaltı Boyu ve Baş katego-
risinde güreş tuttular. Organizas-

yonun sonunda dereceye giren 
sporcular kupa ve madalyalarını 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ve protokol üyele-
rinden aldılar.
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16. Uluslararası
Taş Heykel 
Sempozyumu

Alanya Belediyesinin 
2004 yılından bu 
yana sürdürdüğü 
Uluslararası Taş Heykel 
Sempozyumu’ndan 
çıkan müzik 
enstrümanları şehrin 
park ve sosyal 
alanlarını süsleyecek. 
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29 Kasım 2019’da düzenlenen 
kapanış törenine, Alanya Bele-
diye Başkanı Adem Murat Yücel, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Güner, 
Prof. Dr. Heykeltıraş Remzi Savaş 
ve çok sayıda davetli katıldı.
Ana teması “Müzik Enstrümanla-
rı” olarak belirlenen sempozyum 
boyunca heykeltıraşlar dev mer-
mer blokları şekillendirdiler. Or-
taya çıkan eserler ise Alanya’nın 
park, sosyal alan gibi çeşitli nok-
talarında sergilenecek.

BAŞKAN YÜCEL: ”GURURLU 
VE MUTLUYUZ”

Kapanış programında konuşan 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “1 aydır heykeltıraş-
larımızın özverili çalışmaları ile 
süren 16. Alanya Uluslararası Taş 
Heykel Sempozyumumuz sona 

erdi. Alanya Belediyesi ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
iş birliğiyle düzenlediğimiz Hey-
kel Sempozyumunu 16 yıldır ba-
şarıyla gerçekleştirmenin gurur 
ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“TOPLUMLAR SANATLA 
GELİŞİR”

Sanatın, bir ülkenin en önemli 
gelişmişlik göstergesi olduğuna 
dikkat çeken Başkan Yücel: “Hey-
kel Sempozyumunun kalitesini 
yükselterek 16 yıldır devam et-
mesi, Alanya halkının sanata olan 
ilgisini ve verdiği değeri ortaya 
koymaktadır. Teması müzik ens-
trümanları olan sempozyuma 7 
ülkeden katılan 10 heykeltıraşı-
mız çok güzel eserler ortaya çı-
kardılar. Alanya’nın her köşesin-
de sanat ruhunun hissedilmesini, 
sokaklarımızda koşup oynayan 
çocuklarımızın gençlerimizin 
sanatın her dalı ile tanışmasını, 

Alanya’nın sanatla anılan bir şe-
hir olmasını istiyoruz. Bu yönetim 
anlayışımızla daha önceki yıllar-
da yaptığımız gibi bu heykelleri 
de sosyal donatı alanlarımızda, 
şehrimizin çeşitli bölgelerinde 
sergileyeceğiz” diye konuştu.

HEYKELTIRAŞLARA KATILIM 
BELGELERİ VERİLDİ

Başkan Yücel’in konuşmasının 
ardından sempozyuma katılan 
heykeltıraşlara, jüri üyelerine ve 
workshopa katılan öğrencilere 
katılım belgeleri verildi.

Alanya Belediyesi tarafından sanatı ve sanatçıyı öne çıkarmak amacıyla 2004 yılında başlatılan ve 
1-29 Kasım tarihleri arasında 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’na,  

7 ülkeden 10 heykeltıraş katıldı.
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10. Alanya 
Uluslararası 
Noel 
Pazarı’nda 
Dostluk 
Rüzgârı Esti

Dünyada yaşanan bütün 
olumsuzluklara rağmen Alanya’da 
10’uncusu düzenlenen Noel 
Pazarı’nda yine hoşgörü ve 
dostluk rüzgârı esti. Meydanı 
dolduran kalabalık başta Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel olmak üzere bu hoşgörüye 
vesile olan tüm insanları alkışladı.
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BÜTÜN AĞIZLARDAN BARIŞ VE 
DOSTLUK SESLERİ YÜKSELDİ

7-8 Aralık 2019 tarihlerinde dü-
zenlenen 10. Alanya Uluslararası 
Noel Pazarı’nda Yabancılar Mec-
lisi sözcüleri, tüm dünya milletle-
rine Almanca, İngilizce ve Rusça 
dostluk mesajları yolladı. Progra-
mın açılış konuşmasını yapan Ya-
bancılar Meclisi Başkanı Abdul-
lah Karaoğlu da konuşmasında 
Alanya’nın uluslararası bir şehir 
olduğunu, çok dinli, çok dilli kül-
türlü yaşamıyla dünyaya model 
olduğuna dikkat çekti. Karaoğ-
lu, “Bu dünyaya örnek fotoğrafın 
sergilenmesine vesile olan Bele-
diye Başkanımız Adem Murat Yü-
cel ve tüm katılımcılara teşekkür 
ederim.” ifadesini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL; 
HEDEFİMİZ TÜRK-İSLAM 
MEDENİYETİNİN HOŞGÖRÜ 
UNSURUNU SONSUZA KADAR 
YAŞATMAK

10. Alanya Uluslararası Noel 
Pazarı’nın açılış konuşmasına 
“Dostluğun ve kardeşliğin en gü-
zel örneğinin sergilendiği bu pa-
zarda tekrar buluşmanın heyeca-
nını yaşıyoruz.” diyerek sözlerine 
başlayan Alanya Belediye Başka-
nı Adem Murat Yücel: “Dünyanın 
sayılı turizm merkezlerinden biri 
olan Alanya’mız hepimizin bildi-
ği gibi 82 milletten, 31.500 yer-
leşik ve 40 binin üzerinde mülk 
sahibi yabancıya ev sahipliği ya-
pıyor. Birçok medeniyetin izlerini 
taşıyan Alanya’mızda atalarımız-
dan miras aldığımız Türk-İslam 
medeniyeti hoşgörüsünü, bizler 
de sonsuza kadar yaşatmayı he-
defliyoruz.”

“TÜM DÜNYAYA ÖRNEK 
OLACAK BİRLİK VE 
BERABERLİĞİ YAŞIYORUZ”

Alanya’da dil, din, ırk ayrımı yap-
maksızın en iyi şekilde hizmet 
etmeye devam edeceklerini vur-
gulayan Başkan Yücel; “Bugün 
bu meydanda düzenlediğimiz 
Noel Pazarı, insana verdiğimiz 
değerin bir göstergesidir. Sahip 

olduğumuz dini ve kültürel zen-
ginliğimizin bizlere sağladığı an-
layış ve saygı çerçevesinde, tüm 
dünyaya örnek olacak birlik ve 
beraberliği bu meydanda yaşatı-
yoruz. Tüm geliri engelliler yara-
rına kullanılan Noel Pazarı etkin-
liğimizi, bu yıl daha geniş daha 
renkli bir şekilde sürdürüyoruz. 
Yerleşik yabancı dostlarımızın 
Noel Bayramı’nı kutluyor” dedi.
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143 STANT KURULDU, 
TÜM GELİRİ ENGELLİLER 
YARARINA KULLANILACAK

Bu sene yapılan organizasyon-
da 143 stant kuruldu. Alana yeni 
bir düzenleme getirilerek Noel 
ruhunu yansıtacak bir alan hazır-
lanması ve kurulan çadırlardan 
20 tanesinin bu alana özel Noel 
temalı olarak süslenmesi dikkat 
çekti. Bu özel Noel alanında hem 

hediyelik hem de gıda olmak 
üzere katılımcılara yer verildi. Bu 
stantlardan elde edilen gelirin, 
her yıl olduğu gibi yine engelliler 
yararına kullanılacağı açıklandı.

GÖSTERİLER RENK KATTI

Belediye arkasındaki alanda 7-8 
Aralık tarihlerinde düzenlenen 
Noel Pazarı’nda, yiyecek içecek 
stantlarının yanı sıra çocuklar için 

eğlence, müzik ve dans göste-
rileri düzenlendi. Pek çok dilde 
şarkı söyleyebilen Sanatçı Zeli-
ha Sunal geç saatlere kadar ala-
nı dolduran kalabalığa seslendi. 
Misafirler, temsili Noel ağacı, 
Noel baba, workshop ve etkinlik 
alanlarında bol bol fotoğraf çe-
kerek yakınlarıyla paylaştı.
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 “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” 
sloganıyla 5 yıl önce Alanya 
Belediyesi Yabancılar Meclisi 
tarafından başlatılan Uluslararası 
Sanat Sergisi, 22 -24 Kasım 2019 
tarihleri arasında Kültür Merke-
zinde düzenlendi. 

Serginin açılış törenine Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, 
Antalya ve Alanya Göç İdaresi 
Yetkilileri, kamu kurumlarının 
birim amirleri, STK’lar, yabancı 
dernekler ve davetliler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL, 
“HOŞGÖRÜYÜ SANATLA 
TAÇLANDIRDIK”

Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, açılış konuşmasında 
Alanya’daki hoşgörü kültürünü 

sanatla taçlandırdıklarını söyledi.

Başkan Yücel, “Yabancılar 
Meclisimiz 15 yıldır, kentimizde 
yaşayan yerleşik yabancı dostla-
rımızın hayatını kolaylaştırmak, 
onların karşılaştığı sorunlara 
çözüm bulmak için özveriyle ça-
lışıyor.

82 ülke vatandaşıyla din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan bu şehirde 
uyum içinde hep birlikte yaşıyo-
ruz. Bu birlikteliğimize de sanatla 
farklı bir boyut kazandırdık; 
hoşgörü kültürümüzü sanatla 
taçlandırdık” dedi.

“SANAT İNSANLAR ARASIN-
DAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİR”

Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü:

“Sanat Dünyanın Ortak Dilidir 
sloganıyla düzenlediğimiz sergi-
mizde, 30 amatör ve profesyonel 
ruhu buluşturduk. 5 yıl önce baş-
latılan ve sanata farklı bir bakış 
açısı getiren Alanya Uluslararası 
Sanat Sergisi diğer sergilerden 
çok daha farklı. 

Ülkesi, dini ve dili ne olursa 
olsun resim, fotoğraf, el sanatları 
ve heykel gibi güzel sanatların 
herhangi bir dalında özgün 
faaliyet gösteren sanatçıları, biz 
bu sergide bir araya getirdik.

Değerli katılımcılar sanatın dili 
evrenseldir ve ulusları birbiri-
ne bağlar. Dolayısıyla da sanat 
insanlar arasındaki bağı güçlen-
dirir”.

5. Alanya 
Uluslararası 
Sanat Sergisi

Alanya Belediyesi 
Yabancılar Meclisi 
tarafından düzenlenen 
“5. Alanya Uluslararası 
Sanat Sergisi” ne 
katılan yaklaşık 30 
amatör ve profesyonel 
sanatçı,  dünyaya barış 
mesajı verdi.
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Yeni Alanyalılar 
15. Kuruluş 
Yıl Dönümünü 
Coşkuyla
Kutladı
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni 
Alanyalılar) 15. kuruluş yıl dönümünü Kültür 
Merkezinde düzenlenen programla kutladı.
Programa katılan Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Her dilden, her dinden,  her milletten 
insana ev sahipliği yapan kentimizde, uyum içinde 
kardeşçe yaşıyoruz. Yabancılar Meclisi, bir arada 
yaşama kültürünün en güzel örneğidir” dedi.
23 Ekim’de düzenlenen kutlama 
programına, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’in 
yanı sıra Almanya Federal 
Cumhuriyeti Antalya Konsolosu 
Wolfgang Wessel, Yabancı Bü-
yükelçilik Temsilcileri, Belediye 
Meclis Üyeleri, Daire Müdürle-
ri, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcileri, Fahri Konsoloslar, 
Yabancı Dernek Başkanları, va-
tandaşlar ve yerleşik yabancılar 
katıldı.

TÜM KONUŞMALARDA, 
UYUM VE DOSTLUK 
MESAJLARI VERİLDİ

Alanya Belediyesi Yabancılar 
Meclisinin 15 yıl önceki yola 

çıkış öyküsünü ve bu günlere 
gelişine dikkat çeken Yaban-
cılar Meclisi Başkanı Abdullah 
Karaoğlu konuşmasında “Türki-
ye’de tek ve ilk olan meclisimiz, 
çalışmalarıyla tüm dünyaya 
örnek olmuştur. Farklı kültürler 
ve bu kültürlerin uyumu, Alan-
ya’nın çok eski tarihlerinden 
günümüze kadar gelerek, aynı 
etkiyi günümüzde de devam 
ettirmiştir” dedi.  

BAŞKAN YÜCEL; 
YABANCILAR MECLİSİ 
HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜN EN 
GÜZEL ÖRNEĞİDİR

Yabancılar Meclisinin 15 yıldır,  
kentte yaşayan yerleşik yabancı 

dostlarımızın hayatını kolay-
laştırdığını, onların karşılaştığı 
sorunlara çözüm bulmak için 
özveriyle çalıştığını vurgulayan 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Her dilden, her 
dinden,  her milletten insana ev 
sahipliği yapan kentimizde, yer-
lisiyle yabancısıyla uyum içinde 
kardeşçe yaşıyoruz. 

Yeni Alanyalı dostlarımızın 
kendilerini daha iyi temsil ede-
bilmelerini sağlayacağız. Bu 
meclis, Alanya’da yaşayan farklı 
uluslardan vatandaşlarımızın 
sesi olmaya devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.
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Alanya Belediyesinin 
“Engelsiz Kent 
Alanya” sloganıyla 
hayata geçirdiği, 
Gökkuşağı Engelsiz 
Halk Plajı’nda yeni bir 
düzenleme yapıldı. 
Engelli bireylerin 
hiç kimseden destek 
almadan denize 
girmelerini sağlayacak 
engelsiz plaj asansörü 
Türkiye’de ilk kez 
hayata geçirildi.

Alanya 
Belediyesinden 
Engelsiz Plaja 
Örnek Proje

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER
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Alanya Belediyesinin “Sosyal Belediyecilik” anlayışı 
doğrultusunda Engelsiz Kent Alanya sloganıyla 
Kleopatra Plajı’nda hayata geçirdiği Gökkuşağı 
Engelsiz Halk Plajı’nda, Türkiye’ye örnek olacak bir 
proje ile engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Engelli 
bireylerin hiç kimseden destek almadan bireysel 

olarak denize girmelerini sağlayacak engelsiz plaj 
asansörü kullanıma açıldı. Plajın doğal yapısına 
hiçbir müdahale edilmemesi için demonte olarak ta-
sarlanan ve hayata geçirilen proje, Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyor. Hazırlanan platform, yaz sezonu 
öncesi kurulup kış dönemlerinde kaldırılabilecek.

BAŞKAN YÜCEL: 
“TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
OLACAK BİR ÇALIŞMA”

Uygulamaya koyulan sistem 
hakkında bilgi veren Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Alanya Belediyesi olarak 
tüm sosyal projelerde öncülük 
yaptığımız gibi Engelsiz Kent 

Yönetmeliği’ne uygun olarak bir 
projeye daha imza attık. Şeh-
rimizde hem yerleşik yaşayan 
hem de tatil amaçlı gelen engelli 
misafirlerimizin dünyanın en 
güzel plajı Kleopatra’dan daha 
fazla faydalanabilmeleri için bu 
bölgede geçmişte olduğu gibi 
bir sistem oluşturduk. Yeni yap-
tığımız sistem ile hiç kimseye 

ihtiyaç duymadan denizin 
ortasına kadar gidebilecek. 
Teknolojiden yararlanarak raylı 
sistemle kendileri gidip, geri 
gelebilecekler. Her ihtimale karşı 
cankurtaranlarımız çalışmaları-
na devam edecek. Ülkemizde 
öncü olacak bir projeyi hayata 
geçirdik” diye konuştu.
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Alanya Belediyesi sağlık 
ekipleri ve uzman ekipler 
tarafından Alanya Belediyesinin 
yıl içerisinde belirli aralıklarla 
düzenlediği geleneksel sünnet 
programı Tevfik Hoca Evi 
Polikliniğinde devam ediyor. 
5 yıldır sürdürülen hizmette 
toplam 820 çocuk ücretsiz 
sünnet hizmetinden yararlandı.

5 Yılda 
802 Çocuk 
Sünnet Oldu
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Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “Sosyal Belediye-
cilik anlayışıyla 2014 yılından bu 
yana doğumdan ölüme kadar 
bütün vatandaşlarımızın yanında 
olduk.  “Hoş Geldin Bebek” pro-
jemizle yeni doğanlara merhaba 
derken, on binlerce gencimize 
eğitim yardımı, engelli bireyleri-
mize sosyal destek, yaşlılarımıza 
evde bakım ve sağlık taraması, 
kayıplarımızda ise cenaze hiz-
metleri gibi pek çok farklı alanda 
sosyal yardımlar gerçekleştiriyo-
ruz.” dedi.

Başkan Yücel, okulların tatil olma-
sıyla birlikte sünnet hizmetlerine 

devam edeceklerini belirterek; 
yıl içerisinde ailelerden gelen 
talepleri de değerlendirerek 
periyotlar halinde bu organizas-
yonu sürdüreceklerini vurguladı. 
Belediye Başkanı Yücel, hizmeti-
mizden faydalanmak isteyen va-
tandaşların her zaman Belediye 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü-
ne müracaat edebileceklerini 
hatırlattı.

Başkan Yücel ayrıca sünnet 
olan çocuklara oyuncak araba, 
sertifika ve sünnet kıyafetleriyle 
çekilmiş çerçeveli fotoğraflarını 
hediye ediyor. 
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GASTRONOMİ 
ÇALIŞMA TURU
(CULINARY 
HERITAGE EUROPE)

Mutfakların ve yerel 
tarımsal ürünlerin 
tanıtımı için her 
belediyenin dahil 
olabileceği Mutfak 
Mirası (Culinary 
Heritage Europe) 
sistemi Alanya ve 
Gaziantep arasında 
yeni gastronomi 
rotası oluşturdu.

Alanya’dan 
Gaziantep’e
Yeni 
Gastronomi 
Rotası 
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Türkiye’de ilk kez Mutfak Mirası 
ağına dâhil ülkeler 2 ayrı coğrafi 
bölge mutfağını aynı tur da de-
neyimleme şansına kavuştular. 
Diller ayrı, dinler ayrı, renkler ayrı 
fakat lezzete erişim deneyimi aynı 
olan Culinary Heritage Koordi-
natörleri ve Alanya Mutfak Mirası 
üyelerinin oluşturduğu seçkin 
grup, 5 gün boyunca Alanya ve 
Gaziantep’te çok farklı deneyim-
ler yaşadılar. Alanya’da balıkları 
tarotor sosla yerken Gaziantep 
de küşleme tadımı yaparak iki 
bölgenin tarihi, kültürü, yeme 
içme alışkanlıkları arasındaki 
uçsuz bucaksız farklılıkları keşfet-
tiler. 

Türkiye’de Culinary Heritage 
Europe sisteminin ilk lisan hakkını 
alan Alanya Belediyesi, 5 günlük 
Gastronomi Çalışma Turuna ev 
sahipliği yaparak Gastro Tur 
kavramına dikkat çekti. Belediye, 
önce Alanya sonra Gaziantep 
olmak üzere turunu başarıyla 
tamamlandı.

Culinary Heritage Europe sistem 
sahibi 2 şehrin ortaklaşa dü-
zenlediği Gastronomi Çalışma 

Turu’nda; Alanya ve Gaziantep 
mutfağı, yerel tarımsal ürünler, 
yeme içme kültürleri hakkında 
pek çok bilgi aktarımı yapıldı. 
Yerel lezzetlerin ve yöresel ye-
meklerin tadım noktalarında 
Mutfak mirası Alanya ve Mutfak 
Mirası Gaziantep üye işletmeleri 
gezi rotalarına dâhil edildi.

Tur kapsamında Avrupa‘dan 
gelen Culinary Heritage Koordi-
natörleri ve Alanya Mutfak Mirası 
üyelerine önce Alanya Kalesi’nin 
tarihi mekânları tanıtıldı. Daha 
sonra Tarihi Kentler Birliğinin 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özen-
dirme Yarışması’nda süreklilik 
ödülüne layık görülen “Mutfak 
Mirası Evi”nde düzenlenen 
tanışma kokteylinde Alanya‘ya 
özgü yöresel ikramlıklardan 
Alanya usulü limonata, S pasta, 
baklava, oklava çekmesi, kaşık 
helvası, çiğirdik, sütlü kabak, su 
böreği, kabak tatlısı,  avokadolu 
lezzetler ve zeytinyağlı yiyecekler 
ikram edildi. 
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AVOKADO HAKKINDA 
MERAK EDİLEN HER ŞEY BU 
TURDA ÖĞRENİLDİ

14 Ekim’de Alanya’dan başlayıp 
3 günlük Alanya programından 
sonra 18 Ekim’de Gaziantep’te 
sona eren Gastronomi Çalışma 
Turu’nun ikinci gününde katı-
lıcılara avokadoyla ilgili merak 
edilen her şey anlatıldı. Avokado 
nasıl yetiştirilir, hangi dönemler-
de hasat edilir, nasıl olgunlaştırı-
lır? gibi temel konular hakkında 
bilgiler verildi.

Gastronomi Çalışma Turu’nun 
Alanya etabını tamamlayan 
heyet tura Gaziantep’te devam 
etti. Gaziantep Zeugma Müzesi 
ile başlayan turda, Antep peynirli 
irmik helvası, nar ekşisi, kurutma-
lık, cevizli sucuk, pestil üretimleri 
hakkında bilgi verildi.

FATMA ŞAHİN’E TEŞEKKÜR 
ZİYARETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ve Mutfak Mirası 

Alanya koordinatörlerini ma-
kamında ağırlayan Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin ile gastronomi ve 
iki şehrin ortaklaşa yapabileceği 
pek çok proje hakkında görüş-
meler yapıldı. Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel yaptığı açık-
lamada, “Alanya, yöresel lezzet-
lerini ve ürünlerini uluslararası 
boyutta da tanıtma imkânı yaka-
ladık. ‘Culinary Heritage Europe 
Gastronomi Çalışma Turu’ ile 
Alanya’ya farklı bir bakış açısı ka-
zandırıldı. Aynı zamanda turizm 
açısından da bir alternatif olan 
çalışmalarımız bununla sınırlı 
kalmayacak, başka şehirler ile 
de gastronomi rotaları kurmaya 
devam edeceğiz.

“HER YÖRENİN KENDİNE 
HAS DOKUSU VE MUTFAK 
KÜLTÜRÜ VAR”

“Bu arada şunu da önemle 
söylemek isterim. Mutfak Mirası 
ağı şehirlerin gastronomi adına 
yaptıkları ve yapacakları proje-
leri tek çatıda toplayabilecekleri 

çok güzel bir sistem. İl, ilçe Tür-
kiye’den tüm şehirler kendi yöre 
mutfağını sisteme dâhil ederek 
kısa yoldan ve etkin bir şekilde 
dünyaya açabilirler. Alanya 
Belediyesi olarak sistemdeki 
5. yılımıza pek çok tecrübe ile 
devam ettik. Tüm şehirlerimizin 
Mutfak Mirası yolculuğuna dâhil 
olmaları hâlinde tecrübelerimi-
zi paylaşmaktan ve kılavuzluk 
etmekten onur duyarız. Mutfak 
Mirası ağına dâhil olan şehirle-
rimizin artması Türk mutfağının 
dünyaya açılması için etkin yol-
lardan biri” dedi.

Başkan Yücel, “Her yörenin 
kendine has dokusu ve mutfak 
kültürü var, yemek sayısı ve 
çeşidi değil, kendimize has yerel 
ürünlerimizin yeme içme kültü-
rümüzün yaşatılması ve gelecek 
nesillere aktarılması için yerel 
değerlerimizin peşinde ilerle-
meye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER

62



Talsi Belediye Başkanı Karols’ın 
daveti üzerine Belediye heyetiyle 
birlikte Talsi’ye resmî bir ziyaret 
gerçekleştiren Başkan Adem Mu-

rat Yücel, kentin tarihi ve kültürel 
alanlarında incelemelerde bulun-
du.  Daha sonra iki kardeş şehir 
arasında turizm, kültür, spor, eği-

tim alanındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi konusunda iş birliği 
yapılması için görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Alanya’nın 
Letonya’daki kardeş 
şehri Talsi Belediye 
Başkanı Dainis 
Karols’ın davetlisi 
olarak Letonya’ya 
giden Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat 
Yücel, iki şehir 
arasındaki ilişkileri 
daha da geliştirmek 
için görüş alışverişinde 
bulundu.

Başkan Yücel, 
Kardeş Talsi’de 
Turizmle İlgili 
Temaslarda 
Bulundu
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Dünyanın en zengin 
mutfağına sahip 
Türkiye’nin en 
favori mekânları 
ve lezzetleri hak 
ettikleri ödüllerine 
kavuştu. Alanya 
Belediyesi, “Yerel 
Ürünlere Destek 
Veren Belediyeler” 
kategorisinde ödüle 
layık görüldü.

Favori Lezzetler 
Ödülleri Sahiplerini 
Buldu
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BAŞKAN YÜCEL: “SADECE 
DENİZ KUM GÜNEŞ DEĞİL 
GASTRONOMİ İLE DE VARIZ”

Daha sonra konuşma yapan 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel ise, “Böylesine güzel 
bir gecede bulunmaktan dolayı 
çok mutluyum. Bu organizasyo-
nu yapan başta Tuncay Tapar ve 
Favori Medya Grubuna teşekkür 
ediyorum. Gastronomi sektörü 
son yıllarda büyük bir ivme 
kazandı. Alanya olarak son 5-6 
yıldır mutfak mirasımızı duyurmak 
üzere çeşitli etkinlikler ve çalış-
malar yapıyoruz. Coğrafi işaretli 
ürünler konusunda hızlı adımlar 
atıyoruz. Denizi, güneşi kumuyla 
bilinen Alanya’mızın gastronomi-
de de iddialı olduğunu bilmenizi 
isterim” diye konuştu.

45 DALDA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından Ha-
tay’dan Edirne’ye, Alanya’dan 
Kastamonu’ya, Konya’dan Kay-
seri’ye, Türkiye’nin dört bir tara-
fından katılan 682 firma arasın-
dan 45’i ‘Türkiye’nin En Favorisi’ 
unvanı ödülünü aldı. Ödül ge-
cesinde en favori mekândan en 
favori sokak lezzetine, en favori 
steakhouse’dan en favori kahvaltı 
mekânı ve en favori otellere 
kadar ödüller sahiplerini buldu. 
Böylece bugüne kadar yapılmış 
tüm listeler günümüzün en favo-
rileri ile değişecek ve gastrono-
mideki ezberler bozulacak.

Gastronomideki tüm ezberle-
rin bozulduğu Favori Lezzetler 
Gazetesinin düzenlediği ‘Favori 
Lezzetler Ödülleri’ muhteşem 
bir geceyle sahiplerini buldu.  
600 kişinin katıldığı geceye iş, 
sanat, medya ve cemiyet haya-
tının önde gelen isimleri renk 
kattı. Sektörde ilkleri yaşatacak 
ödüller kategorisinde ‘Yerel 
Ürünlere Destek Veren Belediye-
ler’ arasında Gaziantep, Alanya 
ve Sivrihisar Belediyesi yer aldı. 
Sunuculuğunu Özlem Mekik ve 
Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı 
gecede açılış konuşmasını yapan 
Favori Medya Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Tapar, “Ezberle-
rin bozulduğu bir ödül formatı 
hazırladık, ilklerin yaşandığı bir 
gece yaşıyoruz” dedi.
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Alanya Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
19. Alanya Uluslararası 
Turizm ve Sanat 
Festivali’ne Osmanlı 
motif ve renkleri damga 
vurdu. “Osmanlı” 
temasıyla düzenlenen 
festivalde Geleneksel 
Türk El Sanatları çeşitli 
etkinliklerle ziyaretçilere 
tanıtıldı.

Festivale 
Osmanlı Motif 
ve Renkleri 
Damga Vurdu
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15 Haziran 2019 Cumartesi 
Yörük Göçü ve kortej yürüyü-
şüyle başlayan festival rıhtımda 
düzenlenen defile ile devam 
etti. Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel’in festivalle 
ilgili resmî açılış konuşmasının 
ardından podyuma çıkan man-
kenler, Osmanlı’nın kültür ve 
sanat alanındaki zarafetini katı-

lımcılara sundu. Antalya Olgun-
laşma Enstitüsünün geleneksel 
el sanatları alanında yaptığı çalış-
malar kapsamında Osmanlı mo-
tifleri ve renkleri kullanılarak ha-
zırlanan “Osmanlı’dan Esintiler” 
isimli defile, kardeş şehirlerden 
gelen misafirler ve davetlilerden 
büyük ilgi gördü.
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KÜLTÜR VE SANATLA DOLU 
BİR FESTİVAL

Kültür ve sanatla dolu bir festival 
hazırladıklarını söyleyen Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, “Rıhtım bölgesi ana 
meydana kurduğumuz sergi 
çadırında Antalya Olgunlaşma 

Enstitüsü ile Yörük kadın başları 
ve aksesuarlarının yer aldığı bir 
sergi açtık. Teke yöresi yörük-
leriyle ilgili yapılan araştırmalar 
kapsamında ortaya çıkarılan 14 
adet Yörük kadın başını ziyaretçi-
lerimizin beğenisine sunduk.
Türk-İslam sanatının örneklerin-
den olan Hat-Tezhip-Minyatür 

sanat dallarından ortaya çıkarılan 
eserler ile cam füzyon, el işle-
meleri örnekleri de geleneksel 
motifler kullanılarak tasarlanmış 
takı parçaları ile birlikte sergide 
yerini aldı” dedi.
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Festivalin kültür ve sanat bölü-
münde bu yıl belediyeler, çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları, 
STK’lar ve sanatla uğraşan kişiler 
olmak üzere toplam 300 standa 
yer verdiklerini hatırlatan Alanya 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Nimet Hacıkura ise 19. 
Alanya Uluslararası Turizm ve 
Sanat Festivali’nde belediyenin 
el sanatları kurslarında ipek ko-
zasından üretilen ürünler ile muz 

lifinden elde edilen hediyelikle-
rin de geniş alanlarda sergilendi-
ğini söyledi. 
Hacıkura, “Festivalde, siyah-be-
yaz fotoğraflardan oluşan Alanya 
Fotoğrafları Sergisi ve Alanya 
Fotoğraf Sanatçıları Kulübü 
(AFSAK) ile düzenlediğimiz 
fotoğraf yarışmasında dereceye 
giren eserleri de sanatseverlerin 
beğenisine sunduk” ifadelerini 
kullandı.
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan 

Alanya Belediyesi El Sanatları Kursunu 
ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya 

geldi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10 farklı dalda düzenlenen 
13 kursta toplam 431 kursiyere hizmet veren Alanya Belediyesi 
Mahmutlar El Sanatları Kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerin eğitim 
gördüğü sınıfları tek tek inceleyen Başkan Yücel, kursiyerlerin 

talep ve önerilerini dinledi. 

12 KURS MERKEZİNDE 1431 KURSİYERE EĞİTİM VERİLİYOR
Başkan Adem Murat Yücel, Alanya genelinde oluşturulan 12 kurs 
merkezinde 1431 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. Başkan 
Yücel; “Bu yıl açtığımız kurs merkezlerimize yenilerini ekleyerek 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Oba, Konaklı ve Obagöl 
mahallelerimizle birlikte toplam 12 kursumuzda 35 adet farklı 
alanda 47 adet kurs veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti 
bizlere mutluluk veriyor. Kendilerinin talep ve önerilerini yerinde 

dinledik” dedi.   
Yerli Malı Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak için kur-
siyerlerin hazırladığı yiyecekleri onlarla birlikte paylaşan Başkan 
Yücel, kursiyerlerle birlikte ziyaretin anısına bir de hatıra fotoğrafı 

çektirdi. 

Başkan Yücel 
Kursiyerleri 
Ziyaret Etti
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Alanya Belediye 
Tiyatrosu 2019-2020 
tiyatro sezonunu 
“Scapin’in Dolapları” 
adlı yetişkin oyunuyla 
açtı. ABT oyuncuları 
tarafından oynanan 
Fransız yazar 
Moliere’nin eseri 
Scapin’in Dolapları, 
Belediye Tiyatrosunda 
prömiyer yaptı.

Alanya Belediye 
Tiyatrosu, 
Scapin’in 
Dolapları’yla
Sezonu Açtı
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Yönetmenliğini Antalya Devlet 
Tiyatrosu sanatçılarından Ferdi 
Dalkılıç’ın yaptığı, rollerini Vedat 
Akbulut, Nejat Koper, Kartal Tür-
koğlu, Murat Demir Tetik, Emir 
Burak Kaya, Mustafa Erman Do-
ğan, Birke Muratal Doğan, Nilay 
Kara ve Aysel Özdemir’in pay-
laştığı oyunu, Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi 
Yıldız Yücel, üniversite rektörle-
ri, belediye meclis üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri, kamu kurumları-
nın yöneticileri, Alanya Belediyesi 
Yabancılar Meclisi Üyeleri ve da-
vetliler izledi.
Oyunun dekor tasarımını Tayfun 
Çebi, kostüm tasarımını Funda 
Çebi, ışık tasarımını ise Barbaros 
Gülaçtı üstlendi. Müzikler besteci 
Selçuk Yılmaz, koreografi Boğaç 
Özbakır tarafından yapıldı. 

BELEDİYE TİYATROSU 
TARİHİNDE BİR İLK, OYUN 
İNGİLİZCE ALT YAZILI 
OYNANDI

Yerleşik yabancıların da oyunu 
izleyebilmesi için Belediye Tiyat-
rosu ilk kez bir uygulama baş-
lattı. Oyun elektronik alt yazı ile 
İngilizceye çevrildi. Oyun sahne-
lenirken oyuncuların konuşmala-
rı sahnenin sağında ve solunda 
elektronik alt yazı ile İngilizce ola-
rak sunuldu. Bu proje sayesinde 

artık yerleşik yabancıların yoğun 
yaşadığı şehirde, farklı uluslardan 
insanlara da tiyatro hizmeti veril-
meye başlandı.  
Oyunu izleyen yabancı seyirci-
ler oyunun sonunda Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel ve 
yönetmen Ferdi Dalkılıç’a teşek-
kür ederek, projeden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.

SCAPİN’İN DOLAPLARI 2019-
2020 SEZONUNUN İLK OYUNU

Oyun, Scapin isimli uşağın birbir-
lerine aşık olan gençleri kavuştur-
mak için çevirdiği dolapları komik 
bir dil ile anlatıyor. Oktave genç 
bir kıza aşık olup gizlice evlen-
miştir fakat bu evlilikten haberi 
olmayan babası Argante, oğlunu 
Geronte’nin ikinci karısından olan 
kızı ile evlendirmek istemektedir. 
Geronte’nin oğlu Leandre ise ba-
basının onaylamayacağı bir kıza 
aşıktır ama bu kız Argante’nin 
yıllar önce kaybolan küçük kızın-
dan başkası değildir. Çevirdiği 
dolaplar ile her sorunu çözmeyi 
başaran Scapin, bu olayda da hiç 
kimsenin aklına gelmeyen çözüm 
yollarına başvuruyor.
Farklı bir sahneleme tekniği ile ça-
lışılan Scapin’in Dolapları, sezon 
boyunca ABT salonunda seyirciy-
le buluşmaya devam edecek.
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Belediye 
Tiyatrosu 
Çocukların 
Ayağına Gidiyor
Hizmette sınır tanımayan Alanya Belediyesi, 
yeni projelerle tiyatroyu çocukların ayağına 
kadar götürüyor. Alanya Belediye Tiyatrosu 
Çocuk Birimince 6’ncısı gerçekleştirilen  “Orada 
Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında, 
sezonun yeni oyunu “Pinokyo”,  gezici tiyatro ile 
Alanya’daki ilkokul çocuklarını ziyarete başladı.
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GEZİCİ TİYATRO HİZMETTE

Her alanda olduğu gibi Sosyal 
Belediyecilikte de sınır tanıma-
yan Alanya Belediyesi, tiyatro 
sahnesine dönüştürdüğü bir 
araçla, tiyatroyu çocukların aya-
ğına kadar götürüyor. Nilbanu 
Engindeniz’in yönettiği “Pinok-
yo”  oyunu, mobil tiyatro ile Alan-
ya’daki ilkokul çocuklarını ziyaret 
etmeye başladı. 
Alanya Belediye Tiyatrosu, “Pi-
nokyo” oyununun ilk temsilini 
İncekum Öztaş İlkokulunda yap-
tı. Arkasından Akdam İlkokuluna 
giden tiyatro ekibinin gösterisini, 

her iki temsilde de yaklaşık 300 
çocuk izledi. Oyuna okulda oku-
yan öğrencilerin de dâhil edil-
mesiyle çocukların bambaşka bir 
dünyayı deneyimlenmesi de sağ-
lanıyor. Temsildeki bu durum öğ-
retmenler ve çocuklar tarafından 
büyük beğeni topluyor. Haftada 
bir okul olmak üzere, yaklaşık iki 
yıl sürecek olan proje, sadece 
köy  okullarına değil merkezdeki 
okullara da ulaştırılacak.
Alanya Belediye Tiyatrosu, hem 
yetişkin hem de çocuk oyunlarıy-
la seyirci ile buluşurken, köylere 
de tiyatroyu götürerek haftada 4 
temsille rekor kırıyor.
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Alanya 
Belediye 
Tiyatrosuna 
Ödül Yağdı

Bu yıl ilk defa verilen 
Yeni Tiyatro Dergisi 
Anadolu Emek ve 
Başarı Ödülleri’nde 
Alanya Belediye 
Tiyatrosuna adeta ödül 
yağdı. ABT 7 farklı 
ödül aldı. 
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İstanbul’da yapılan ödül törenine 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü 
Mustafa Kurt’un yanı sıra ödül 
alan sanatçılar, tasarımcılar, ida-
reciler, jüri üyeleri katıldı. Yurdun 
dört bir yanında ve Kıbrıs’ta 
oyunlar izleyen, oyunları değer-
lendiren Yeni Tiyatro Dergisi jüri 
üyeleri Alanya Belediye Tiyatro-
sunun oyunlarından övgüyle söz 
ettiler. 
“ABT GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL 
BİR TİYATRO”
Yeni Tiyatro Dergisi Jüri Başkanı 
Yetkin Yüksel ise “Alanya’ya gidip 
oradaki oyunları izleyin, ABT 
gerçekten çok özel bir tiyatro” 
diyerek Belediye Tiyatrosunu 
diğer ekiplere tanıttı. 
Törende Alanya Belediye Tiyatro 
Müdürü Hüseyin Çinal’a, Emek 
Ödülü verildi. Çinal, konuşma-
sında “Bu ödülü tüm ekibim 
adına alıyorum. Herkesin emeği 
çok büyük, Belediye Başkanı-
mız Adem Murat Yücel’e, tüm 

ekibime ve her oyunda bizlerle 
birlikte olan Alanya seyircisine 
çok teşekkür ediyorum” dedi.    
ÖDÜLLER
Yardımcı Rolde En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü’nü Sırça Biblolar 
oyunu ile Burak Kaya ve  Aydın 
Arıt , Umut Veren Erkek Oyuncu 
Ödülü’nü Gözlerimi Kaparım 
Vazifemi Yaparım ve Sırça Biblolar 
oyunu ile Fırat Onur Deniz, 
Yardımcı Rolde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü Karmakarışık 
oyunu ile Esra Tığlı Kutertan, En 
İyi Kostüm Ödülü’nü Karmakarı-
şık oyunu ile Funda Çebi, En İyi 
Müzikal Oyun Ödülü’nü Gözle-
rimi Kaparım Vazifemi Yaparım 
ve Yılın Yönetmeni Ödülü’nü 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım, Sırça Biblolar, Karmaka-
rışık oyunları ile Murat Atak  aldı. 
Oyuncular konuşmalarında tüm 
ekibe, yönetmen Murat Atak’a 
ve Alanya Belediyesine teşekkür 
ettiler.
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Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) katıldığı 
turnelerde gösterdiği performansla adından 
sıkça söz ettirmeye başladı. 2019-2020 
sezonuna hızlı başlayan ABT,  bir taraftan 
Alanya seyircisiyle buluşuyor bir taraftan da 
turnelere katılmaya devam ediyor.

ABT Yurt 
Çapında 
Adından Sıkça 
Söz Ettirmeye 
Devam Ediyor

Alanya Belediye Tiyatrosu sezon 
başından itibaren uluslararası 
üç festivale katılarak sezona çok 
hızlı başladı. “Kalbimin Sevgili 
Gözü” adlı oyun ile 24. Uluslara-
rası Bursa Çocuk ve Gençlik Fes-
tivali’nin özel konuğu oldu. Özel 
çocuklardan oluşan ekip, birçok 
yerden turne teklifi aldı. 

Bu turnenin hemen ardından 5. 
Uluslararası Ankara Kukla Festi-
vali’nde, “Kral Olmak İstemeyen 
Aslan” adlı çocuk oyunu, Ankaralı 
miniklerle buluştu. Büyük beğeni 
ile izlenen bu oyun ile Alanya 
Belediye Tiyatrosu, Ankara tur-
nesinden sonra, Bursa Kültür 

Sanat Vakfı (BKSTV) tarafından 
18’incisi düzenlenen Uluslararası 
Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları 
Festivali’ne katıldı. Aynı zamanda 
Bursa’daki ikinci turne özelliği 
de taşıyan oyunun sonunda ABT 
sanatçıları,  eleştirmenler, yönet-
menler ve oyunculardan oluşan 
bir ekip bir araya gelerek, oyun 
hakkında sorulan soruları yanıt-
ladılar. Eleştirmenler tarafından 
beğeni ile izlenen oyun, Alanya 
Belediye Tiyatrosu sahnesinde 
minik seyirciler ile buluşmaya 
devam edecek.
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Alanya Belediyesinin binlerce okuyucuyu, yazar 
ve yayınevi ile buluşturduğu  “Alanya Kitap 
Günleri”nin 2’ncisi Kültür Merkezinde yapıldı. 
Eğitim alanındaki hizmet ve yatırımlarıyla 
örnek belediyeler arasında gösterilen Alanya 
Belediyesi, iki yıldır “Okuyan Şehir Alanya” 
sloganıyla kitap günleri düzenliyor.
20-29 Eylül 2019 tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenen etkinliğe 
yaklaşık 50 yayınevi katıldı. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Acapella 
korosunun özel konseriyle başlayan açılış töreninde konuşan Alanya 
Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, “Gelecek nesilleri iyi yetiş-
tirmek için şüphesiz ki eğitimi ölünceye kadar sürdürmeye ve çok 
okumaya ihtiyacımız var” dedi.

“KİTAP FUARI ETKİNLİKLERİMİZDE 120 BİN KİŞİ BİZİ TAKİP ETTİ”

2. Alanya Kitap Günleri’nin açılış töreninde Belediye Tiyatro Müdürü 
Hüseyin Çinal, Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel kürsüye gelerek eğitim üzerine birer 
konuşma yaptılar.
Konuşmasında Alanya Kitap Günleri’nin önemine vurgu yapan Tiyatro 
Müdürü Çinal, kitap günleriyle ilgili daha önce düzenlenen organi-
zasyonlar ile ortalama 120 bin ziyaretçiye ulaşıldığını hatırlatarak, “Bu 
kıymetli bir program.  Çok kıymetli konuşmacılarımız var. İki yıldır 
düzenlediğimiz etkinliğe alanında uzman değerli bilim yazarlarımız ve 
eğitmenler katılıyor” dedi. 

“ALANYA KİTAP GÜNLERİ ‘TÜRK MİLLETİ OKUMUYOR’ 
SLOGANINA KARŞI BİR ANTİTEZDİR”

Alanya Kitap Günleri’nin çok önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yapan 
Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise şunları kaydetti: “Alanya Kitap 
Günleri Türk milleti okumuyor sloganına karşı savunulan bir antitezdir. 
Türk milleti okuyor, her zamankinden daha çok okuyor ve okumaya da 
devam edecek. Sayın Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.”

2. Alanya
Kitap Günleri
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BAŞKAN YÜCEL; BİNLERCE 
KİTABI VATANDAŞLARIMIZLA 
BULUŞTURUYORUZ

Kenti ve insanı ihya etmek için 
çıktıkları yolda eğitime de 
büyük önem verdiklerini hatır-
latan Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Alanya Kitap 
Günleri kapsamında binlerce 
kitabı vatandaşlarla buluşturduk-
larını söyledi.
“İnsanın yüreğine dokunabil-
mek, hayatımızı daha anlamlı 
kılmak ve önümüzdeki engellere 
takılmadan güçlü bir şekilde 
ilerleyebilmek için ihtiyacımız 
olan en önemli şey okumaktır” 

diyen Başkan Yücel, “Ve nitekim 
Yüce Allah’ın da bizlere ilk emri 
‘oku’dur. Çünkü okudukça 
kâinatı ve kendimizi daha iyi tanır, 
yanlışı ve doğruyu daha iyi ayırt 
eder, olgunlaşır; yani kâmil insan 
seviyesine ulaşırız” ifadelerini 
kullandı.

“EĞİTİMİ ÖLÜNCEYE KADAR 
SÜRDÜRMEYE VE ÇOK 
OKUMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Her insanın eğitimi ölünceye 
kadar sürdürmeye ve okumaya 
ihtiyacı olduğunun altını çizen 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, “2 yıl önce Alan-

ya’da hiç yapılmayan bir şey 
yaptık.  Kaymakamlığımız ve Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz iş birli-
ğinde Alanya Kitap Günleri’ni 
başlattık. 
Aynı zamanda, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz 
Alanya Uluslararası Çocuk Festi-
vali bünyesinde sadece çocukla-
rımız ve gençlerimize yönelik 2. 
kitap fuarımızı düzenleyeceğiz.
Her yıl on binlerce kitabı Alanya 
halkının ayağına getiriyoruz. 
Velilerimizi, gençlerimizi, çocuk-
larımızı kitaplarla, yazarlarla, eği-
timcilerle buluşturuyoruz” dedi.
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“AKILLI TELEFONUMA 
BAĞIMLI MIYIM?”

Açılış töreninin ardından Kitap 
Günleri’nin konuşmacıları Psk. Dr. 
Mehmet Şakiroğlu ve Dr. Cansel 
Poyraz Akyol katılımcılarla “Akıllı 
Telefonuma Bağımlı mıyım?” 
konulu bir söyleşi yaptı.
Akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili 
yapılan araştırmaları konuklarla 
paylaşan konuşmacılar, 13-19 yaş 
arası gençlerin yüzde 25’inin 24 

saat çevrimiçi olduğuna dikkat 
çektiler. Çocukların ve gençlerin 
gerçek dünyayı tanıması için 
ebeveynlere düşen sorumluluk-
lara da değinen konuşmacılar, 
sosyal medyanın insanın hafızası-
nı bozduğunu söylediler. 
Hayati İnanç “Can Veren Perva-
neler”, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 
“Osmanlı’yı Doğru Anlamak”,
Devrim Erbil “Kültür ve Sanat 
Geleceği Kurabilir mi?” konu 
başlıkları altında sevenleriyle 

bir araya geldi. Dünyaca ünlü 
ressam Devrim Erbil’in 60. sanat 
yıl dönümü şerefine hazırlanan 
“Seyrüsefer” isimli eseri hakkında 
bazı sanatçı, yazar ve eğitmen-
ler söyleşi yaptı.  Prof. Dr. Uğur 
Batı, Esra Harmanda ve Cenk 
Yüksel’in sunumuyla, Dr. Timur 
Yılmaz, Erdoğan Aktaş, Mahir 
Ünsal Eriş, Gülşah Elikbank, 
Dr. Levent Buda, Prof. Dr. Bora 
Farsak ve Ahmet Baran salonu 
dolduran konuklara seslendi.
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Öğrencilerin kitap okuma 
alışkanlığını pekiştirmek 
ve kütüphane kullanım 
farkındalığını geliştirmek 
için Alanya Belediyesi 
yeni bir projeye daha 
imza attı. İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği 
içinde 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının sonuna 
kadar devam edecek 
proje, Alanya Belediyesi 
Emine Hacıkura 
Kütüphanesinde başladı.

Alanya 
Belediyesinden 
Eğitime Destek 
Projesi
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BAŞKAN YÜCEL’DEN 
ÖĞRENCİLERE ÇEVRE EĞİTİMİ
Her çarşamba okul öncesi, 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
yönelik etkinlik ve atölye çalışma-
larının yapılacağı proje, Yazar Elif 
Özmenek Çarmıklı ile başladı. 
Yazar Çarmıklı, çocuklara deniz 
kirliliğine dikkat çeken kendi 
yazdığı hikâye kitaplarından 
birini okudu. Hikâyenin ardından 
çocuklarla atölye çalışması yapan 
yazar, suları, denizleri, çevreyi, 
havayı, ormanları kısacası ya-
şadığımız doğal çevreyi çeşitli 
nedenlerle kirletirsek gelecekte 
insanlığı nasıl bir tehlikenin bek-
lediği konusunda çocukları bilgi-
lendirdi. 

Atölye çalışmasına katılan Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel ise çocuklara Belediyenin 

yürüttüğü çevre projeleri hakkına 
bilgi verdi. Başkan Yücel, katı atık 
depolama, geri dönüşüm, mavi 
bayrak, atık pil, atık yağ ve evler-
deki geri dönüşüm çalışmalarıyla 
ilgili öğrencilerin sorularını yanıt-
ladı.
PROJE 2019-2020 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILININ SONUNA 
KADAR DEVAM EDECEK
Alanya Belediyesi Tiyatro Müdür-
lüğü tarafından başlatılan proje 
hakkında bilgi veren Tiyatro 
Müdürü Hüseyin Çinal, “Eğitime 
destek amacıyla başlattığımız 
projemiz Emine Hacıkura Kü-
tüphanesinde 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının sonuna kadar 
devam edecek. Okul öncesi, 
ilkokul ve ortaokul seviyesinde 
eğitim gören çocuklarımız da 

kitap okuma alışkanlığını pekiş-
tirmek ve kütüphane kullanım 
farkındalığı oluşturmak amacıyla 
başlattığımız projemiz, her 
çarşamba alanında uzman kişiler-
le devam edecek. Aynı zamanda 
proje kapsamında öğrencilere 
kütüphane üyeliği de verilerek 
özgüven gelişimlerine destek 
olunacaktır” dedi.

Belediyenin kütüphane hizmet-
lerine de değinen Çinal,  “Alanya 
Belediyesi Emine Hacıkura Kü-
tüphanesinde 35 bin kitap var. 
Son 5 yılda 10 bin kitap aldık. 11 
bin kayıtlı üyemiz var. Kütüpha-
nelerimiz her zaman vatandaşla-
rımızın  hizmetinizdedir” ifadele-
rini kullandı.
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ITU Paratriathlon Dünya 
Kupası, ETU Triathlon 
Avrupa Kupası
29. Alanya Triathlonu ve 
Aquathlon  Türkiye Finali

Alanya Triathlon tarihinin 29. yılında; ITU Paratriathlon Dünya Kupası, 
ETU Triathlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triathlon Federasyonu Triathlon 
– Aquathlon Türkiye Finali yarışları rekor katılımla yapıldı. Yarışlara 823 
sporcu katıldı.
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5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen 
29. Alanya Triathlonu yarışlarına, 
yaş grupları olimpik ve sprint 
mesafede 368 sporcu, aquath-
lon kategorisinde 180, genç ka-
dınlarda 34 sporcu, büyük kadın-
larda 35 sporcu, genç erkeklerde 
63 sporcu, büyük erkeklerde 73 
sporcu ve paratriathlonda 70 
sporcu yarıştı. İlk gün yarışların-
da yaş grubu uzun mesafe, aqu-
athlon, genç kadınlar ve büyük 
kadınlar yarışı koşuldu. Günün ilk 
yarışı yaş grupları olimpik mesafe 
olarak yapıldı.

GENÇ KADINLARIN GALİBİ 
BARBARA DE KONING
Genç kadınların galibi 1.05.29 
saniye ile Hollanda’dan katılan 
Barbara De Koning oldu. 
İsviçre’den katılan Cathia Schar 
1.06.14 saniye ile ikinci ve Po-
lonya’dan katılan Julia Sanecka 
1.06.24 saniye ile üçüncü olarak 
kürsüye çıktı.

BÜYÜK KADINLARDA 
KAZANAN, YULIYA 
YELISTRATOVA

Büyük kadınlar kategorisinde 
kazanan 1.01.14 saniye ile Ukray-
na’dan katılan Yuliya Yelistratova 
oldu. Almanya’dan katılan Lisa 
Tertsch 1.01.23 saniye ile ikinci 
ve Rusya’dan katılan Alexandra 
Razanerova 1.01.39 saniye ile 
üçüncü oldu. Dereceye giren 
sporcular ödüllerini Türkiye 
Triathlon Federasyonu Başkanı 
Bayram Yalçınkaya, Avrupa Tri-
ahtlon Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Alicia Garcia  Perez 
ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor 
Müdürü Erdal Tamrak’ın elinden 
aldı.
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PARATRIATHLON SONUÇLARI
Erkekler Paratriathlon 2. katego-
risinde birinci Mikhail Astashov, 
3. kategorisinde birinci Victor 
Chebotarev, 4. kategorisinde 
birinci Mikhail Kolmakov, 5. ka-
tegorisinde birinci Yannick Bour-
seaux, 6. kategorisinde birinci 
Arnaud Grandjean ve PTWC 
kategorisinde birinci Florian 

Brungraber oldu. Kadınlar Parat-
riathlon 2. kategorisinde birinci, 
Yukako Hata, 3. kategorisinde 
birinci Elise Marc, 4. kategorisin-
de birinci Elise Marc, 5. katego-
risinde birinci Alisa Kolpakchy, 
6. kategorisinde birinci Anna 
Barbaro ve PTWC kategorisinde 
birinci Margret Ijdema H1 birinci 
oldu.
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GENÇ ERKEKLERDE BİRİNCİ 
VITALII VORONTSOV
Genç erkeklerde birinci 0.57.17 
saniye ile Ukrayna’dan katılan 
Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 
0.57.48 saniye ile Tayvan’dan 
katılan Tzu I Pan ve üçüncü 
0.57.50 saniye ile Rusya’dan 
katılan Pavel Sorokin oldu.

BÜYÜK ERKEKLERİN 
KAZANANI GENIS GRAU

Büyük erkeklerin kazananı 
0.54.38 süre ile İspanya’dan 
katılan Genis Grau oldu. İkinci 
0.54.41 süre ile İsviçre’den 
katılan Sylvain Fridelance ve 
üçüncü 0.54.42 süre ile İngil-
tere’den katılan James Teagle 
oldu. Dereceye giren sporcular 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, protokol ve yetkili-
ler tarafından ödüllendirildi.
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Plaj Futbolunda 
Şampiyon 
Alanya 
Belediyespor

Türkiye Futbol 
Federasyonu 
tarafından Alanya 
Belediyesinin ev 
sahipliği ile 29 
Ekim - 4 Kasım 2019 
tarihleri arasında 
düzenlenen TFF Plaj 
Futbolu Ligi Türkiye 
Şampiyonası’nda galip 
Alanya Belediyespor 
oldu.
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Kleopatra Plajı’nda gerçekleşti-
rilen şampiyonada; çeyrek final 
maçında Seferihisar Cittaslow, 
Karasu Belediye’yi 15-4 yenerek 
üçüncü oldu. Alanya Beledi-
yespor ile Yeşil Erciş Beledi-
yespor arasında final maçında ise 
5-4 Alanya Belediyespor galip 
gelerek şampiyonanın birincisi 
oldu.

225 sporcunun mücadele ettiği 
şampiyonada En İyi Kaleci 
Alanya Belediyespor takımından 
İsmail Turhan, Gol Kralları attıkla-
rı 16 golle Seferihisar takımından 
Eduard Suarez ve Yeşil Erciş Be-
lediyespor takımından Bernardo 
B. M. Santos, En Değerli Oyuncu 
Alanya Belediyespor Takımından 
Felipe oldu. Turnuvanın Fair Play 

Ödülü’nü Yeşil Yurt Erciş takımın-
dan Leonardo B. Santos aldı.
Dereceye giren sporculara kupa 
ve madalyalarını Alanya Kayma-
kamı Mustafa Harputlu, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel, protokol ve federasyon 
yetkilileri verdi. 
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Türkiye’de İlk Kez 
Düzenlenen Oceanman 
Türkiye 2019 Yarışları 
Alanya’da Yapıldı
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 11-12 Mayıs 2019 tarihinde dü-
zenlenen ve 4 kıtadan 18 ülkeyi 
kapsayan yarış, Oceanman 
Türkiye; Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye 
Yüzme Federasyonu ve Alanya 
Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Keykubat sahi-
linde başlayan final günü 10K 
Oceaman, 5K Half Oceanman ve 
1.5K Oceanman Sprint yarışları 

yapıldı. Toros Dağları ile Akde-
niz’in maviliği arasında yer alan 
Alanya’da Keykubat ve Kleopat-
ra arasındaki efsanevi 5 ve 10 ki-
lometrelik parkuru tamamlamak 
için yüzücüler Alanya Kalesi’nin 
etrafını dolaştı. Zorlu parkurda 
yüzücüler için su yüzeyinde mola 
ve beslenme alanları oluşturuldu.

Türkiye’de ilk 
kez düzenlenen 
Uluslararası Açıksu 
Yüzme Yarışları 
Serisi Oceanman 
tamamlandı. Yarışlarda 
iki gün boyunca 23 
ülkeden 660 sporcu 
kıyasıya mücadele etti.
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10K OCEANMAN BİRİNCİSİ 
NIKOLAOS SIMANTIRAS

10K Oceaman yarışı erkeklerde 
birinci 2 saat 12 dakika 50 saniye 
ile Yunanistan’dan katılan Niko-
laos Simantiras, ikinci 2 saat 35 
dakika 26 saniye ile Türk sporcu 
Furkan Hüseyin Yüksel ve üçüncü 
2 saat 37 dakika 54 saniye ile Rus 
sporcu Boris Konkin oldu. Kadın-
larda ise birinci 2 saat 42 dakika 
55 saniye ile Danimarka’dan He-

lena Wenk, ikinci 2 saat 51 dakika 
30 saniye ile İngiltere’den katılan 
Samantha Girl eve üçüncü 2 saat 
55 dakika 55 saniye ile Alman-
ya2dan katılan Deniz Kayadelen 
oldu.

5K HALF OCEANMAN’DA 
KÜRSÜYE ÇIKANLAR

5K Half Oceanman yarışı erkek-
lerde birinci 1 saat 5 dakika 19 

saniye ile Gültigin Er, ikinci 1 saat 
5 dakika 23 dakika ile Ahmet 
Nakkas ve üçüncü 1 saat 5 daki-
ka 37 saniye ile Emirhan Altıntaş 
oldu. Kadınlarda ise birinci 1 saat 
14 dakika 58 saniye ile Ukray-
na’dan katılan Hanna Pasicnyk, 
ikinci 1 saat 18 dakika 49 saniye 
ile Rusya’dan katılan Liubov Vol-
kova ve üçüncü 1 saat 18 dakika 
57 saniye ile İtalya’dan katılan 
Martina Giavani oldu.
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1.5K OCEANMAN SPRINT 
YARIŞININ KAZANANLARI

1.5K Oceanman Sprint Yarışları 
erkeklerde 21 dakika 53 saniye 
ile Rusya’dan katılan İlia Borisen-
ko birinci, 21 dakika 56 saniye ile 
Rusya’dan katılan Artem Tsirkin 
ikinci ve 22 dakika ile Türk spor-
cu Mehmet Can Gülerdağ üçün-
cü oldu. Kadınlarda ise 22 daki-
ka 1 saniye ile Türk sporcu Esra 
Nur Gökçek birinci, 24 dakika 11 
saniye ile İngiltere’den katılan 

Katia Vastiau ikinci ve 27 dakika 
14 saniye ile Türk sporcu Nesrin 
Özgün üçüncü oldu.

DERECEYE GİREN 
SPORCULARA PLAKET VE 
MADALYA VERİLDİ

Dereceye giren sporcular pla-
ket ve madalyalarını Antalya Vali 
Yardımcısı Nurettin Ateş, Alanya 
Kaymakamı Mustafa Harputlu, 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Antalya İl Gençlik 

Spor Müdürü Burhanettin Ha-
cıcaferoğlu, Oceanman Türkiye 
Kurucu Ortağı Abdurrahman 
Açıkalın, Alanya Liman Başka-
nı Mehmet Sayhan ve Alanya 
Gençlik ve Spor Müdürü Erdal 
Tamrak’ın elinden aldı. Kendi 
yaş kategorilerinde dereceye 
giren sporcular, kasım ayında 
Dubai’de yapılacak olan Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya hak 
kazandı.
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2. Alanya Fishing Tournament Yarışı 
9-10 Kasım 2019 tarihleri arasında 80 
tekne 210 sporcu toplamda denize 
gönül vermiş 1000 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

İki gün boyunca Alanya Marina’da 
düzenlenen yarışlarda Yakala 
Bırak birincisi Team Bozkurt, 
ikincisi Team Pro-Hunter ve 
üçüncüsü Team Sea to Sky oldu. 
En Büyük Balık birincisi Team 
Efsane, ikincisi Team Brothers 
ve üçüncüsü Team Brillant oldu. 
En Çok Balık kategorisinde ise, 
birinci Team Poyrazpaşa, ikinci 
Team Diamond ve üçüncü Team 
Geylani Fishing oldu.

DENİZDE ATATÜRK ANILDI
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ebediyete intikalinin 81. 
yıl dönümünde turnuvada dü-
zenlenen törenle anıldı. Denizde 

yarışmacılar meşale yakarak, 
saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okudu. Törenin gerçekleş-
tirildiği alanda Atatürk anısına 
özel bir yarışma gerçekleştirildi. 
Atatürk Özel Ödülünü Team 
Brothers takımı kazandı.

Dereceye giren sporculara ödül-
lerini Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Sunucu Alp 
Kırşan, Alanya Sportif Olta Ba-
lıkçıları (ASOB) Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Kalaycı ve 
yetkililer verdi.

2. Alanya 
Fishing 
Tournament 
Yarışı Yapıldı
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Ramazan 
Demirci 
Hentbol 
Turnuvası  
25 Yaşında
Alanya Belediyesi 
ve Türkiye Hentbol 
Federasyonu iş 
birliğinde düzenlenen 
Alanya 25. Ramazan 
Demirci Açık Alan 
Hentbol Turnuvası’na 
400’e yakın sporcu 
katıldı.

24-28 Haziran 2019 tarihleri arsa-
sında  Millî Egemenlik Stadı’nda 
5 gün boyunca 30 takımdan 
400’e yakın sporcu 6 kortta 
mücadele etti. Dereceye giren 
sporculara kupa ve madalya-
larını; Alanya Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya 
Belediyesi Spor Müdürü Levent 
Uğur, Türkiye Hentbol Fede-
rasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 
Organizasyon Komite Başkanı 
İsmail Bayraktar, Fatma Atilla ve 
organizasyon yetkilileri verdi.
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Dünyanın en güçlü 
sporcularının yarıştığı 
“MLO Strongman 
Champions League” 
Alanya etabının 
birincisi Travis 
Ortmayer oldu. 19-20 
Nisan tarihlerinde 
düzenlenen ve 
“Strongman 2019 
Dünya Serisi”nin 
üçüncü yarışı olarak 
takvimde yer alan 
yarış Damlataş Plajı 
ve İskele Şelale 
Meydanı’nda yapıldı. 

Strongman 
Alanya 
Şampiyonu 
Travis 
Ortmayer
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Organizasyon Alanya Belediyesi 
Mehteran Takımının gösterisi ile 
başladı. Sporcular 14 tonluk tır 
çekme, 1400 kg araba kaldırma 
ve 2 tonluk pikap araba ittirerek 
en hızlı şekilde 125 kg kum tor-
balarını içine koyma yarışı ger-
çekleştirdiler. Dereceye giren 
sporculara ödüllerini Alanya 
Belediyesi Spor Müdürü Levent 
Uğur, Alanya Grandprix Organi-
zasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin 
ve Alanya Belediyesi Meclis 
Üyesi Arif Tok verdi.

Alanya Belediyesinin ev sahipliği 
ile Alanya Grandprix Organi-
zasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin 
tarafından düzenlenen yarışın 
birincisi Amerika’dan katılan 
Travis Ortmayer oldu. İkinci 
Almanya’dan Dennis Kohlruss 
ve üçüncü Hollanda’dan Alex 
Moonen oldu.
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Dünya Plaj Futbolu 
Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nın Sahibi 
Flamengo 
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21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kleopatra Plajı’nda gerçekleştirilen 
Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası’nın galibi Brezilya 
temsilcisi Flamengo takımı oldu.

Alanya Belediyespor takımı fi-
nal gününde Almanya temsilci-
si Roctocker Robben takımı ile 
oynadığı maçı 10-6 kazanarak 
turnuvayı beşinci olarak tamam-
ladı. Final mücadelesinde Bre-
zilya temsilcisi Flamengo, Çin 
temsilcisi Meizhou Hakka ile kar-

şılaşarak rakibini 5-3 yendi ve 
şampiyonanın galibi oldu. Şam-
piyonanın ikincisi Çin temsilcisi 
Meizhou Hakka olurken; üçüncü 
sü İran temsilcisi Shahin Khazar 
ile oynadığı maçta (penaltılarla) 
10-9’luk bir skorla galip gelen 
İspanya temsilcisi Levante oldu. 

Kadınlar finalinde ise İtalya tem-
silcisi Pavia Lokrians, Polonya 
temsilcisi Lady Grembeach Lo-
dz’ı 4-3 yenerek şampiyon oldu.
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Dünya Kulüpler Kupası’nın En İyi 
Oyuncusu Çin temsilcisi Meizhou 
Hakka takımından Leo Martins, 
En İyi Kaleci Brezilya temsilcisi 
Flamengo takımından Elinton 
Andrade ve Gol Kralı Alanya 
Belediyespor takımından Filipe 
oldu. Kadınlarda ise En İyi Kale-

ci Polonya temsilcisi Lady Grem-
beach Lodz takımından Ana Be 
oldu. En İyi Oyuncu ve en çok 
gol atan oyuncu İtalya temsilcisi 
Pavia Lokrians takımından Colo-
detti oldu. 
Dereceye giren sporculara kupa 
ve madalyalarını; Alanya Bele-

diye Başkanı Adem Murat Yü-
cel, Beach Soccer World Wide 
CEO’su Juan Cusco ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ver-
di.
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