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Sevgili
Alanyalılar
Alanya Bülten Dergimizin yeni sayısıyla
sizlerle yeniden bir aradayız.
Alanya için çalışmaya, üretmeye, yeni
projeler ortaya koymaya devam ederken,
aynı zamanda 2020 yılının Mart ayından
itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi ile mücadele etmekteyiz. Bizi, yaşam şekillerimizi, davranış kalıplarımızı değiştirmeye zorlayan bu salgın,
aynı zamanda kentimizi de sosyal, kültürel
ve ekonomik olarak derinden etkilemiştir.
Koronavirüs salgını hayatımızda birçok
şeyi değiştirdi. Yerel yönetimler olarak hizmetlerimizi salgın şartlarına göre yeniden
düzenledik. Pandemi başladığı günden
itibaren, tüm imkânlarımızla salgından
olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek vermek için
çaba sarf ettik.
Aynı zamanda vatandaşlarımıza destek
olmak amacıyla sosyal yardımlarımızı artırdık.
Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim için her
şeyden önceliklidir.
Halkımızla birlik ve beraberlik içinde, milletçe azim ve kararlılıkla mücadele ederek
bu zor günleri birlikte atlatacağımıza inanıyorum.
Alanya Belediyesi olarak pandemi döneminde de çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürerek şehrimize hizmet vermeye devam ettik.
Hacet Meydanı’nda etap etap süren kap-

samlı bir çalışma yaptık. Hacet Meydanı’nı
yeniden düzenleyerek hem bölgenin
trafik akışını rahatlattık hem de parkıyla,
oturma alanları ve çevre peyzajıyla Alanya’mıza yakışır bir sosyal yaşam alanını
kentimize kazandırdık.
Türkçenin değerine ve korunmasına verdiğimiz değerle birlikte gösterdiğimiz
hassasiyetin bir gereği olarak meydanda
yer alan Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı,
Hacet Meydanı’nın değerine değer katmıştır.
Hacet Meydanı’nın ve Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı’nın Alanya’mıza hayırlı olmasını dilerim.
Bunun yanında Kent Meydanı Projemizin
altyapı hazırlıkları ve Yeni Belediye Binası
inşaatı büyük bir hızla sürüyor.
Cumhuriyet Mahallemizde uygulayacağımız Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili
planlama ve projelerin hazırlanma süreçleri, hak sahibi vatandaşlarımızla iletişim
halinde devam ediyor.
Kamu kurumları arasındaki en büyük güneş enerji santrali yatırımı olan Toslak Mahallemizdeki Güneş Enerji Santrali’mizin
kapasitesini artırmaya yönelik ilave projeler üzerinde çalışıyoruz. 2017 Temmuz
ayı itibariyle üretimde olan GES 1-2-3’den
sonra, Ocak 2020’de GES- 4’ü de devreye
alarak ürettiğimiz elektrik enerjisi ile Belediyemizin kullandığı elektriğin tamamını
karşılayabiliyoruz.

Avsallar Mahallemize kazandırdığımız Avsallar Kapalı Pazar Yeri’ni tamamlayarak,
pazarcı esnafımızın ve değerli halkımızın
hizmetine sunduk.
Kentimizdeki sosyal yaşam alanları ve
parkların sayısını artırmak için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde; Kızılalan
Mevkii’nde “Macera Parkı” projesini hayata geçiriyoruz. İhalesini gerçekleştirip
çalışmalarına başladığımız Macera Parkı;
vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle vakit geçireceği spor, eğlence ve dinlenme merkezi olacak.
Çocuklarımızın evlerine kapandığı ve spora en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde
spor tesisi yatırımlarımızı da artırarak sürdürüyoruz. Mahmutlar ve Konaklı’da hem
spor kulüplerinin hem de çocuklarımızın
spor yapabileceği futbol ve çeşitli spor sahalarının yer aldığı 2 spor tesisinin inşa çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda Oba Mahallemizde, çocuklarımızın dört mevsim
kesintisiz spor yapabilecekleri Kapalı Spor
Kompleksi Projemizi hazırladık. En kısa sürede projenin yapımına başlayacağız.
Kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalarımız kapsamında Oba Medresesi ve
Alanya Kalesi’nde yer alan Bedesten’in
restore çalışmaları devam ediyor. Aynı
zamanda Alanya içinde bulunan 2 tane
daha Alanya Evi’nin restorasyonu için hazırlıklarımızı tamamladık. En kısa sürede
onarım çalışmalarına başlayacağız.

Merkez mahallelerimizden yaylalarımıza kadar tüm bölgelerimizde altyapı, asfalt ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Kuzey Alanya için hayati değer taşıyan dere ıslahı ve menfez çalışmalarını gerçekleştirdik. Kuzey Alanya’da altyapı çalışmalarından sonra mevcut imar
yollarını genişleterek sıcak asfaltla kapladık. Özellikle Türk Telekom Kavşağı’ndan Sugözü, Kütürüp, Kocahasanlı, Tepe ve Kurşunlu istikametindeki ana arter ve bağlantı yollarında düzenlemeler yaparak sıcak asfalt döktük. Yaptığımız çalışmalarla Kuzey Alanya’yı hak ettiği altyapı
ve modern yollara kavuşturduk.

Sizlerden aldığımız güç ve destekle
Alanya’mız için çalışmaya, kentimize
değer katacak eserler kazandırmaya
devam edeceğiz.
Bu duygularla, sağlık ve huzurlu
güzel günlerde bir arada olmak
dileğiyle;
En derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Adem Murat YÜCEL
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
Ziraat Mühendisi

ademmuratyucel.com.tr
AdemMuratYucelResmi
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Nimet Bolat
Yayın Türü
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Ersin Kayabaşı
Betül Erkoç
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ÜÇ BAŞKAN ESKİTEN YOL BAŞKAN YÜCEL İLE HİZMETE GİRDİ

Başkan Yücel’in girişimleri, hayırseverlerin destekleriyle kamulaştırılması tamamlanan Cikcilli-Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda ilk kazma 21
Mayıs’ta vuruldu.
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ALANYA BELEDİYESİ
YENİ HİZMET BİNASINDA
GERİ SAYIM BAŞLADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde
inceledi.

28

ALANYA’NIN 30 YILLIK
HAYALİ GERÇEK OLDU

Türkler Katı Atık Değerlendirme ve
Bertaraf Tesisi’ne ilk çöp dökümü Başkan
Yücel’in de katılımıyla dua eşliğinde
gerçekleştirildi.

İÇİNDEKİLER
46

75

23 NİSAN COŞKUSU
BALKONLARA TAŞINDI

61

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Alanya Belediyesi’nin özel
programlarıyla kutlandı.

YÖRESEL LEZZETLER
ALANYA BELEDİYESİ İLE
GELECEĞE TAŞINIYOR

54

ALANYA
BELEDİYESİ
ARABALI SİNEMA
GÜNLERİ
Etkinliğin ilk gününde 7.
Koğuştaki Mucize filmi
Alanyalılar ile buluştu.

ALANYA BELEDİYESİ
İBADET ALANLARINI
DEZENFEKTE ETTİ

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri, Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, koronavirüs nedeniyle askıya
alınan ibadet alanlarında temizlik ve
dezenfekte çalışması yaptı.

Yöresel Yemek Atölyesi 2020 yılında da
yeni katılımcıları ile devam ediyor.

87

GRAND PRİX ALANYA ULUSLARARASI 1.2 YOL YARIŞI
TAMAMLANDI

13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Yarışı’ nda 234 sporcu pedal çevirdi.

HİZMET ve ALTYAPI

PANDEMİ SÜRECİNDE DE
ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDİYOR

470.000 m2 alan 78.69 km
sathi asfalt ile kaplanmıştır.
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175.000 m2 alana 21.75 km
sıcak asfalt yapılmıştır.
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HİZMET ve ALTYAPI

ATATÜRK
CADDESİ’NDE
BÜYÜK DEĞİŞİM
Alanya Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi’nde
3,5 km’lik gidiş-geliş olmak üzere toplam 7 kilometre
uzunluğundaki alanda yapılan yol ve peyzaj düzenlemesiyle
caddenin çehresi değişti.
Alanya Belediyesi tarafından, Atatürk
Caddesi’nde araç trafiğini rahatlatmak
amacıyla yapılan yol genişletme ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarıyla birlikte
cadde yeni bir çehreye büründü. Gidiş-geliş olmak üzere toplam 7 kilometrelik alanda yapılan çalışmada mevcut
yol genişletilerek hem araç trafiği rahatlatıldı hem de otopark sorunu giderildi.

15 BİN M² YENİ PARKE DÖŞENDİ
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından 3,5 km uzunluğunda toplam
7 kilometrelik gidiş-geliş yönünde yapılan yol çalışmasında, 15 bin m² yeni parke döşendi. Bunun yanı sıra 3 bin 500
m² sağlam ve kullanılabilir olan eski parke tamiratı yapılarak alana döşendi. Eski
halinde 7,5 metre olan yol genişliği, 9
metreye çıkartılarak trafikte ciddi bir rahatlama sağlandı.
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5 METRE GENİŞLİĞİNDE 25 ADET
YAYA GEÇİDİ OLUŞTURULDU
Toplamda 7 km bordür taşı döşeme
işlemi gerçekleştirilirken UKM Ulaşım
Komisyonu tarafından hazırlanan proje
kapsamında, 5 metre genişliğinde tam
25 adet yaya geçidi oluşturuldu. Ayrıca
3,5 metre genişliğinde 2 şeritli yol haline getirilen caddede, 2 metre çapında
park yerleri oluşturularak trafiğin akışı
rahatlatılırken park sorununa da çözüm
getirildi. Çizgi çalışmasının da yakın zamanda yapılacağı açıklandı.

PEYZAJ DÜZENLEMELERİ
TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Alanya Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışması yolla kısıtlı kalmayarak refüjlerde yapılan
yenilikçi dokunuşlar ve dikkat çeken

tasarımıyla vatandaşlardan tam not aldı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni yapılan
3,5 km’lik refüj çizgisinde mevsimlik
çiçekler, çok yıllık bitkiler, çim ekimi ve
çalı grubu bitkiler kullanarak estetik ve
şık görünümlü bir alan hazırladı. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü’nün atölyesinde yapılan ve tasarımıyla dikkat çeken
metal heykellerle de refüjler süslenerek
estetik görüntüyü artırmayı planlıyor.

si’ne devretmesiyle birlikte bozulan ve
genişleyen trafik ağıyla adeta daralan
ve şehrimize yetmeyen Atatürk Caddesi’ne kısa vadede güzel bir çözüm bulduk. Devir işlemlerinin hemen ardından
başladığımız çalışmalarımızı kısa sürede
tamamlayarak caddenin adeta çehresini
değiştirdik. Genişleyen otopark ve yolla
birlikte Atatürk Caddesi derin bir nefes
alarak rahatladı. Yenilenen caddemizin,
Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

YÜCEL: “ATATÜRK CADDESİ
DERİN BİR NEFES ALDI”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Atatürk Caddesi’nde hummalı bir
çalışmayla kısa sürede projeyi tamamladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu; “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
Alanya caddelerini Alanya Belediye-
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HİZMET ve ALTYAPI

ÜÇ BAŞKAN
ESKİTEN YOL
BAŞKAN YÜCEL İLE
HİZMETE GİRDİ
Başkan Yücel’in girişimleri, hayırseverlerin destekleriyle
kamulaştırılması tamamlanan Cikcilli-Çarşamba ve Metro
Market arkasındaki bağlantı yolunda ilk kazma 21 Mayıs’ta
vuruldu. Alanya’nın 25 yıllık problemi haline dönüşen yol
1 ay içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak
hizmete açıldı.
Alanya Belediyesi, COVID-19 (Yeni Tip
Koronavirüs) mücadele çalışmalarını
sürdürürken, bir yandan da rutin işlerine
devam ediyor. Bu kapsamda Alanya’nın
25 yıllık kanayan yarası haline dönüşen
ve 3 belediye başkanı döneminde de
açılamayan Cikcilli-Çarşamba ve Metro
Market arkasındaki bağlantı yolunda
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel döneminde ilk kazma vuruldu.
Başkan Yücel’in girişimleri, Özdemir,
Kelleci ve Erkek ailelerinin gönüllü terkleri sonucu kamulaştırılması tamamlanan yol, 1 ay içerisinde tamamlanarak
alt ve üst yapı çalışmalarının ardından
hizmete açıldı.

“ALANYA İÇİN KANAYAN BİR
YARAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ”
Mamadı ve Cikcilli bölgesindeki yol
çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya’nın adeta kanayan yarasına dönüşmüş yolların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Başkan Yücel,
“Koronavirüs mücadelemiz sürerken
halkımıza daha rahat bir hayat sunmak,
yaşam şartlarını yükseltmek adına rutin
işlerimize de devam ediyoruz. Benden
önce 3 belediye başkanı eskiten bir yol
nihayet çözüme kavuştu. Çok şükür bizlere nasip oldu. Bu yol Oba-Kuzey Cik-

cilli-Çıplaklı mahallesini çevre yoluna
bağlayacak.” dedi.

“HAYIRSEVER AİLELERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİM”
“Hem rahat hem konforlu bir yol oluşturduk.” diyen Başkan Yücel, “Çarşamba
Kavşağı’ndaki 20 metre genişliğindeki
bu yolun açılması için bize destek veren
Özdemir, Kelleci ve Erkek ailelerine teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak burayı
bize terk ettiler, biz de gerekli tüm alt ve
üst yapı çalışmalarını tamamlayıp yolu
kısa zamanda hizmet verecek duruma
getirdik. Yıllarca beklenen, arzu edilen
bir yoldu. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“HASBAHÇE’NİN ÖNCE İMAR
SONRA YOL SORUNUNU
ÇÖZDÜK”
Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe
mahallelerinde imar sorunlarının 20
yıl sürdüğünü belirten Başkan Yücel,
“İmar sorununu geçtiğimiz dönemde
çözmüştük, bu dönemde de alt ve üst
yapı sorunlarını çözüyoruz. Mamadı ve
Büyükhasbahçe yollarının üst ve sanat
yapıları tamamlanarak mamadıya bağlandı. Oradan da Mamadı’ya bağladık.
Oradan da Tepe ve Yayla yollarına çıkış
yapıldı. Ramazan Bayramı arifesinde
orası da açıldı.” diye konuştu.

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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HİZMET ve ALTYAPI

BAŞKAN
YÜCEL
MAMADI
ÇATALOLUK
YOLUNA EL
ATTI
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, Başkan Yücel’in talimatıyla
başlatılan Büyükhasbahçe Mamadı
Mevkii’nde, Tuğlu Çıkmazı ile Çataloluk
istikametindeki dik rampada düzenleme ve
kotlama çalışmasını tamamladı.
Alanya Belediyesi ilçe genelinde yol ve caddeleri kullanıma elverişli ve konforlu
hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri
ekipleri Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı Mevkii’nde,
Tuğlu Çıkmazı ile Çataloluk
istikametindeki dik rampada
başlatılan düzenleme ve kotlama çalışmasını tamamladı.
Vatandaşların Mamadı Mevkii’nden, Yayla Yoluna gitmek
için yoğun olarak kullandığı
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yol, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu güvenli seyahate uygun hale getirildi. Yıllar
önce gelişi güzel dökülen bir
betonla kullanıma açılan dik
rampanın oldukça elverişsiz
ve güvenli olmadığını belirten vatandaşlar, çalışmaları
kısa sürede tamamlayarak
yolu hizmete açan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e teşekkür ettiler.

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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SUGÖZÜ, TEPE VE
KOCAHASANLI YOLLARI SİL
BAŞTAN YENİLENDİ
Sugözü, Tepe ve Kocahasanlı
Mevkii’nde başlatılan sıcak
asfalt çalışmasında sona
gelindi.
30 metrelik yolun kuzeyindeki ana yollarda eski asfaltın sökülerek yenilenmesiyle başlayan asfalt çalışması, Kocahasanlı Mevkii 1024 No’lu sokakta devam
etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın talepleri
doğrultusunda Sugözü, Tepe Mahallesi
ile Kocahasanlı Mevkii’nde başlattığımız
sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yer
yer genişletme işlemi de yapılan ana
arterler artık vatandaşlarımızın kullanı-
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mına elverişli hale getirildi. Ekiplerimiz
daha sonra çalışmalarına Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı Mevkii’nde devam etti.” dedi.

“BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR
EDERİZ”
Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal
Başkan Yücel’e teşekkür ederek, “Yollarımızın asfaltlanması ve konforlu hale
getirilmesi konusunda Belediye Başkanımız gerekli onayı ve talimatı verdiler.
Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlandı. Gerçekten vatandaşlarımız çok
memnun oldu. Bütün yollarımız güvenli
ve rahat ulaşıma açıldı.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL SUGÖZÜ’NDE
ASFALT ÇALIŞMALARINI
İNCELEDİ
Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Sugözü
Mahallesi’nde 20 metrelik
yolda serimi devam eden
sıcak asfalt çalışmalarını
yerinde inceledi.
Alanya Belediyesi bir yandan koronavirüs pandemisine karşı mücadelesini
kararlılıkla sürdürürken bir yandan da
altyapı, üstyapı, sosyal hizmetler gibi
çalışmalarını hiç aksatmadan planlanan
takvime göre gerçekleştirmeye devam
ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü
Mahallesi Tepe Caddesi üzerinde programa alınan ve altyapı çalışmalarının
ardından yapımı hızla devam eden sıcak
asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

YÜCEL: “2 KM’LİK ASFALT
SERİMİ YAPTIK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, cadde ve sokaklarda eskiyen ve
yıpranan yollarda asfalt yenileme çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak şunları
söyledi: “Alanya Belediyesi olarak bir
yandan COVID-19 ile mücadelemizi sürdürürken bir yandan da çalışma
takvimimize sadık kalarak asli görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda
programa aldığımız ve Tepe, Paşaköy
ve kuzey mahallelerdeki vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Sugözü Mahallemizdeki ana arterde, 2 km’lik sıcak
asfalt serim çalışması gerçekleştiriyoruz.
Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yenilenen yolu, vatandaşlarımızın hizmetine tekrar sunacağız.”

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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ALANYA
BELEDİYESİ’NDEN
DEFORME OLAN
YOLLARDA HIZLI
ASFALT
Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının
ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışması yapıyor. Kadıpaşa
Mahallesi’nden sonra ekipler Oba Mahallesi’nde altyapıdan
dolayı bozulan Çarşamba Caddesi’nde asfaltı kazıyarak
yeniledi.
Alanya Belediyesi altyapıdan sonra bozulan ve deforme olan asfaltı yeniliyor. Yolların bakım ve onarımını sürdüren ekipler çalışmalarına Oba Mahallesi Çarşamba
Caddesi, Kadıpaşa Mahallesi, Saray ve Hacet mahallelerinde devam etti. Bozulan
cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

14
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MAHMUTSEYDİ’YE
ULAŞIM KISALDI
6 KİLOMETRELİK YENİ YOL VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
Mahmutseydi-Hacıkerimler Mahalleleri arasında, 6
kilometre uzunluğundaki çalışmasını tamamlayarak yeni
yolu vatandaşların hizmetine sundu. 17 kilometrelik yol
mesafesi 4 kilometreye kadar düşerken vatandaşlara hızlı,
güvenli ve alternatif bir ulaşım yolu sunuldu.

Alanya Belediyesi merkezde gerçekleştirdiği hummalı çalışmaların yanı sıra
kırsal mahallelerdeki çalışmalarına da
aralıksız devam ediyor. Alanya Orman
İşletme Müdürlüğü ile yapılan protokol
gereği 90 günlük süresi olan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Kızılot
Mevkii’nde planlı ve hızlı bir çalışmayla
6 km uzunluğundaki yolu tamamlayarak
vatandaşların hizmetine sundu.

ULAŞIM KISALDI, 4 MAHALLE
AKTİF KULLANABİLECEK
Mahmutseydi Mahallesi Kızılot Mevkii’nde yapılan çalışma neticesinde 6 ki-
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lometre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yol, bölgedeki vatandaşların
da yüzünü güldürdü. 90 gün gibi kısa ve
zorlu bir periyotta çalışılmasına rağmen
ivedilikle yapılarak hizmete sunulan yol,
özellikle yolu aktif olarak kullanacak
Mahmutseydi, Hacıkerimler, Yeniköy ve
Paşaköy mahalle sakinlerinden büyük
takdir topladı.

“ARTIK MAHALLELERİMİZ
MERKEZE DAHA YAKIN”
Yaptığı açıklamada yeni açılan yoldan
binlerce vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Mahmutseydi Mahalle Muhtarı
Resul Bülbül, “Yaklaşık 3 ay önce baş-

layan yolumuz ivedilikle tamamlanarak
bizlerin hizmetine sunuldu. Artık Hacıkerimler’den tutun da Yeniköy, Paşaköy
mahallelerimiz, Taşdibi, Uçkaya gibi birçok bölgemiz merkeze daha yakın. Bu
yolla birlikte yolumuz neredeyse 12-13
km kadar kısaldı. Yolumuzun açılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel olmak
üzere tüm ekibine şahsım ve mahalle
sakinlerim adına çok teşekkür ederim.”
dedi.

KONAKLI KÜLTÜR
MERKEZİ’NDE
SONA GELİNİYOR

Konaklı Mahallesi, Ketir Mevkii’ne projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi inşaatı
devam ediyor. Her türlü kültürel aktivitenin düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceği çok amaçlı
bir konsepte sahip olan kültür merkezi
inşasında sona geliniyor. Çalışmaların
yüzde 70’inin tamamlandığı kültür merkezinde 1.200 kişilik ana salonun yanı
sıra yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, kermes, eğitim çalışmaları gibi tüm

aktiviteler de düzenlenebilecek. Merkezde ayrıca küçük çaplı etkinlikler için
de daha küçük toplantı salonu ve kütüphane de yer alıyor.

ALANYA’NIN İKİNCİ EŞGİLİK
DÜĞÜN SALONU

Alanya Belediyesi, Konaklı
Mahallesi’ne dev bir kültür
merkezi kazandırıyor.
Konaklı merkez ve çevre
mahallelere hizmet verecek
kültür merkezi, aynı
zamanda Alanya’nın ikinci
Eşgilik Düğün Salonu olma
özelliğini taşıyor.

mahallesine hizmet verecek Konaklı Kültür Merkezi’ne, büyük bir dış mekan da
planladı. Alanya’nın geleneksel Eşgilik
Düğün konseptini içeren bu bahçede,
düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek.

Kültür merkezini diğerlerinden ayıran
önemli bir özelliği daha hayata geçiren
Alanya Belediyesi, batının en kalabalık

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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ALANYA BELEDİYESİ
YENİ HİZMET
BİNASINDA GERİ
SAYIM BAŞLADI
Alanya Belediyesi’nin Oba Mahallesi’nde yapımı devam
eden yeni akıllı hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

9 Aralık 2017 tarihinde temeli atılan ve
yapımı hızla devam eden Alanya Belediyesi’nin yeni akıllı hizmet binasında
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
şantiye sahasını ziyaret ederek binanın

18

son halini yerinde inceledi ve çalışmalar
hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel’e Fen
İşleri Müdürü Özgür Karamut ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

MEGA PROJENİN
TAMAMLANMASINA 7 AY KALDI
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel;
“Yeni hizmet binamız için çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle birtakım
aksaklıklar meydana gelse de inşallah 31 Aralık
2020 tarihinde mega projemiz tamamlanmış olacak. Ekip arkadaşlarıma, özellikle Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte gösterdikleri özverili
çalışma için şükranlarımı sunuyorum. En az 50 yıl
Alanya’mıza hizmet verecek bu muazzam yapıya
kavuşmak için artık 7 ayımız kaldı.” dedi.

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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AVSALLAR MODERN
KAPALI PAZAR YERİ
TAMAMLANDI
İlçe genelinde sosyal hayatın modernleşmesi adına
yatırımlarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi,
sosyal tesis projelerini hayata geçiriyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in katıldığı mahalle toplantılarında
dile getirilen vatandaşların talepleri, bir
bir gerçeğe dönüşüyor. Bu taleplerden
birisi olan Avsallar Kapalı Pazar Yeri Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Avsallar Mahallesi’ne bağlı 2197 parselde
bulunan alana yapılan kapalı pazar ala-
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nı projesinde zabıta odası, ofis, mutfak,
umumi tuvaletler, mescitler ve kurban
bayramında küçükbaş hayvan kesimi
için kullanılacak olan bir adet kesimhane bulunuyor.
Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın her
türlü pazar alışverişini geniş ve ferah bir

sirkülasyon içinde rahatça yapabilmesini sağlamak için çelik konstrüksiyon
üzerine branda ile gölgelikler tasarlandı. Engelliler için de her türlü ulaşım
olanağı düşünüldü. 4 bin 720 metrekarelik bir alana inşa edilen pazar alanının
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İNCEKUM
DÜĞÜN SALONU
TAMAMLANDI
Tüm mahallelerde olduğu gibi batı mahallelerinde de yol,
altyapı ve asfalt hizmetlerini en ücra köşelere kadar ulaştıran
Alanya Belediyesi, bölgeleri sosyal ve ekonomik yönden
canlandıracak projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.
Alanya Belediyesi mahallelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu
kapsamda Okurcalar, İncekum ve çevre mahallelere hizmet verecek düğün
salonunun yapımı tamamlandı. Alanya

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“İncekum Mahallemizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği düğün salonunun inşasını
tamamladık. 1.5 Milyon TL’ye bitirilen
merkezdeki Eşgilik Düğün Salonu tar-

zındaki yarı açık hizmet verecek düğün
salonumuzu, hem İncekum bölgesinin
hem de çevresindeki mahallelerimizin
beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık. Halkımıza hayırlı olsun.” dedi.

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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PAYALLAR-KONAKLI SAHİL
BANDI PROJESİ’NDE
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Alanya Belediyesi tarafından Payallar-Konaklı Mahallesi
Sahil Bandı Projesi kapsamında taş duvar yapımına
başlandı. Kısa sürede tamamlanması planlanan projede
2 buçuk metre genişliğinde bisiklet yolu da yer alıyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hazırlanan projede 3 buçuk kilometrelik sahil şeridinde 2 adet
kafeterya, 1 adet büfe, 100 adet piknik
masası ve pergola, 6 adet masa tenisi,
3 takım spor aletleri yer alıyor. Ayrıca
çocuklar için iki farklı alanda büyük kuleli oyun grubu, salıncak, tahterevalli,
zıp zıp, tırmanma, plaj voleybolu sahası,
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duş, otoparklar, seyir terasları, yürüyüş
parkurları ve sokak sporlarının yapılabileceği alanlar bulunuyor. Projenin uygulanacağı güzergâhta Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce taş duvar
yapım çalışmaları başladı. Çalışmaların
kısa sürede tamamlanıp, projenin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

DİNEK’TEN
KARGICAK’A
KESİNTİSİZ
BİSİKLET YOLU
Alanya Belediyesi, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu
ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle
birlikte devam eden çalışmaları ve uygulama alanını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Yücel, göreve geldiği
ilk günden bugüne büyük önem verdiği bisiklet yolu projelerini geliştirmeye
devam ediyor. Bugüne kadar Alanya’ya
kazandırılan bisiklet yolunun önem ve
gerekliliği her geçen gün hissedilirken
bu kez sahil bandına kesintisiz bisiklet
yolu yapılıyor. Dinek’ten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın
kesintisiz olarak Kargıcak Mahallesi’ne
kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağı açıklandı. Başkan Yücel, ekibiyle
birlikte bu önemli proje alanında incelemelerde bulundu.

YÜCEL: “ŞEHRİMİZE PRESTİJ
KAZANDIRACAK PROJELERE
İMZA ATIYORUZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, incelemelerin ardından yaptığı
açıklamada; “Alanya Belediyesi olarak
göreve geldiğimiz günden bu yana
şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Bugün de bir hayali
gerçekleştirmek adına önemli adımlar
attığımız çalışmalarımızı yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlandığında
bisikletli bir vatandaşımız Dinek’ten sahil bandını kullanarak Kargıcak’a kadar
kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım
sağlayabilecek. Yayalarımız için de gezinti, gölgelik ve peyzaj çalışmalarımızla Alanya’mıza değer katacak bir sahil
bandı oluşturacağız.” dedi.
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4. GÜNEŞ ENERJİ
SANTRALİ ÜRETİME
BAŞLADI
Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES) ile elektrik
üretmeye devam ediyor. TEDAŞ kabulü yapılan GES 4
Projesi, 5 Şubat 2020 itibari ile enerji üretmeye başladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hususunda 17 Temmuz 2018 tarihinde Alanya Belediyesi ile Akdeniz
Elektrik Dağıtım Şirketi arasında bağlantı protokolü imzalanan ve 26 Aralık 2019
tarihinde yapım işi tamamlanarak ön
kabulü gerçekleşen Alanya Belediyesi
GES-4 Projesi, 5 Şubat itibariyle enerji
üretimine başladı. 450 kWp kurulu güce
sahip olup, 1.662 adet panel ve 15 adet
çeviriciden oluşan Alanya GES-4 tesisinin 4 Şubat 2020 tarihinde yapılan saha
incelemesinin ardından komisyon tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Söz
konusu projenin yıllık yaklaşık 600 bin
kWh enerji üretmesi bekleniyor. Bu verilere ulaşıldığı takdirde ise yılda yaklaşık
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500 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor.

BAŞKAN YÜCEL: “YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARI ŞEHRE
KATMA DEĞERDİR”
GES Projelerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
TEDAŞ kabulü ile birlikte Alanya GES-4
Santralinin de enerji üretimine başladığını belirtti. Başkan Yücel, küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya
başlandığı günümüz dünyasında doğal
kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılması ortak amacından yola

çıkılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması
hedefiyle söz konusu projelerin devamlılığının sağlayacağının altını çizdi. Ayrıca Başkan Yücel, Alanya Belediyesi GES
faaliyetleri sonucunda 2019 yılı sonuna
kadar toplam 11 milyon 840 bin 963,50
kWh elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ’ye 7
milyon 695 bin 49 lira 70 kuruşluk gelir
faturası kesildiğini belirtti.

“DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK
OLDUK”
Alanya Belediyesi’nin başlattığı ve hayata geçirdiği projenin diğer belediyelere de örnek olduğunu belirten Başkan

Yücel: “Alanya Belediyesi GES kurulumu
ile birlikte yerel ve bölgesel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
hususunda bilgi paylaşımı hem yazılı
hem de görsel basında yerini almıştır.
Bu süreçte konu ile ilgili proje yapmak
isteyen diğer yerel yönetimler ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında
ülkemiz adına verimlilik oranı yüksek
olan GES’lerin kurulumu ile ilgili projelendirme, ihale işlem dosyalarının hazırlanması ve santralin işletilmesi gibi alan
çalışmalarımız hususunda görüşmeler
yapılmıştır.” diye konuştu.

“YENİ GES’LER KURMAK EN
BÜYÜK HEDEFİMİZ”

İlerleyen yıllarda Alanya’daki GES’lerin
sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Alanya Belediyesi olarak önümüzdeki
yıllar için hedefimiz en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi
olan güneş enerjisinden faydalanma kapasitesinin araştırılmasıdır. Konu ile ilgili
yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında
yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin
kullanımına öncülük etmek ve belediyemizin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GES’lerin kurulumuna dair çalışmalara hız verdik. Çok yakın zamanda yeni
kurulacak GES’ler ile üretim kapasitemizi
daha da yükselterek şehrimize önemli bir
katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

ALANYA BÜLTEN | EYLÜL 2020
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ALANYA YAZ SEZONUNA
73 MAVİ BAYRAKLI PLAJ VE
1 MARİNA İŞLETMESİ İLE GİRDİ
Alanya Belediyesi, TÜRÇEV denetiminin ardından Mavi
Bayrağı’nı 16 Haziran’da teslim aldı. Böylece Antalya
Bölgesi’nde halk plajları arasında ilk Mavi Bayraklı İlçe
Belediyesi unvanı aldı.

ALANYA, ANTALYA BÖLGESİNDE
MAVİ BAYRAKLI İLK BELEDİYE
OLDU
Dünya genelinde 49 ülkede uygulanan
“Mavi Bayrak Programı” kapsamında, Türkiye geçen yıl 463 olan Mavi Bayraklı Plaj
sayısını bu yıl 486’ya yükseltti. 2020 yılı yaz
sezonunda Alanya’da ise 67 tesis plajı, 6
halk plajı ve 1 marina işletmesi Mavi Bayrak
ödülüne layık görüldü. Alanya, alınan bu
Mavi Bayrak’la birlikte, Antalya Bölgesinde
Mavi Bayraklı ilk İlçe Belediyesi oldu.

MAVİ BAYRAĞI BAŞKAN YÜCEL
ALDI
2020 Yılının ilk Mavi Bayrak Ödülü yerinde gerçekleştirilen denetimler sonrasında Alanya Belediyesi Keykubat Doğu
Halk Plajına verildi. Alanya Belediyesi
Keykubat Doğu Halk Plajı’nın mavi bayrağı TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy tarafından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı
Burhan Sili’ye teslim edildi.
Uluslararası ölçekte FEE önderliğinde,
ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
(TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen
Mavi Bayrak Programı’na dair 2020 yılı
ödülleri açıklandı. Bu yıl Türkiye’de 486
plaj, 22 marina ve 7 yatta Mavi Bayrak
dalgalanacak. Türkiye bu yıl da Mavi
Bayraklı Plaj sayısını artırmaya devam
ederek Mavi Bayrak Programına dahil
49 ülke içerisinde yeniden dünya 3.’sü
oldu. Türkiye’de, Antalya ise 206 plaj ve
5 marina ile 1. sırada yerini aldı.

2020 YILI MAVİ BAYRAK
DENETİMLERİ BAŞLADI
Alanya kent ölçeğinde 2020 yılı Mavi
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Bayrak ödülüne layık görülen 67 tesis
plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi
için sezon denetimleri başladı. Başvuru
yapan tesis ve halk plajlarının Mavi Bayrak sezon denetimleri, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Mavi Bayrak Yerel
Sorumlusu Alanya Belediyesi, Antalya
İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Alanya Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimler esnasında tesislerin ve halk plajlarının Mavi
Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde doğrulanarak, sezon boyunca Mavi
Bayraklı Plaj olarak faaliyet gösterecek tesislerin plajlarına en iyi plaj uygulamaları
konusunda da bilgiler veriliyor.

yoruz. 2020 yılı itibariyle 33 adet mavi
bayrak kriteri ile ilgili denetimler bu yıl
için başvurusunu yapan tesis plajları /
halk plajları ve marinada devam ediyor.”
dedi. Kriterlere uyumun büyük ölçüde
sağlandığını ifade eden Başkan Yücel;
“Alanya Belediyesi olarak yaz sezonu
boyunca Covid-19 Pandemi süreci de
dikkate alınarak plajların ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarımıza
sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında devam edeceğiz.” sözlerine yer vererek
çevresel farkındalığın önemine vurgu
yaptı.

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE
MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ

YÜCEL: “COVİD-19 NEDENİYLE
PLAJLARIMIZDA YENİ BİR SÜREÇ
BAŞLADI”
Covid-19 sürecinde alınan tedbirler ile
dikkati çeken Alanya Belediyesi, Keykubat Doğu Halk Plajı’nda yeni bir sürecin
başladığını ifade eden Başkan Yücel,
plaja giriş çıkışlarında, WC kullanımları,
duş kullanımları ve plaj kullanımlarında
sosyal mesafenin korunmasına dair uyarı alanlarının oluşturulduğunu vurgularken şöyle konuştu: “Giriş ve çıkışlarda
plaj kullanıcılarının kişisel dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmeleri için dezenfeksiyon noktaları oluşturduk. Atık
yönetiminin bir gereği olarak tıbbi atık
olarak kabul edilen eldiven ve maske
atıklarının ayrı toplanacağı konteynerleri plaja yerleştirildik. Covid-19 Pandemi sürecinde plajda uyulması gereken
kuralları içeren uyarı levhasını alanda
konumlandırdık. Bu dönemde plajlarda
alınan tedbirler, kurallara riayet edilmesiyle birlikte atlatılacak sürecin ardından
zamanla genişletilebileceğini umuyorum.”

Mavi Bayraklı plajların önemli kriterlere
sahip olduğunu açıklayan Türkiye Çevre

Eğitim Vakfı Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy ise yaptığı açıklamada; “Vakıf olarak Covid-19 Pandemi sürecinde
Mavi Bayraklı Plajlarımızda önemli çalışmalara imza atılmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlediği hususlar da esas alınarak “Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar için
Covid-19 Sonrası Tedbirler Rehberi”
hazırlandı. Plajda yerleşim kuralları, donanım ve ekipmanların hijyene yönelik
önlemler, atıkların yönetimine dair birtakım ilave kriterlerin de uygulanması
planlanıyor.” ifadelerine yer verdi.

MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ TURİZM
CAMİASI İÇİN ÖNEMLİ BİR
GÜVENCE
Bunun yanı sıra Vakıf tarafından yapılan açıklamada çevre, sağlık ve hijyen
koşullarının en üst seviyede tutulduğu
Pandemi süreci içerisinde Mavi Bayraklı
plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik
olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve
çevre yönetimine dair pek çok kriteri
barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması ile Mavi Bayrak
ödüllerinin uluslararası turizm camiası
için önemli güvence alanları olacağına
vurgu yapıldı.

“PLAJ VE ÇEVRE SAĞLIĞININ
KORUNMASI ADINA
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDECEK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Mavi Bayrak programı ile ilgili
olarak “Bu yıl yerel sorumlusu olduğumuz 67 tesis plajı, 6 adet halk plajı ve 1
marina ile çalışmalarımıza devam edi-
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ALANYA’NIN 30
YILLIK HAYALİ
GERÇEK OLDU
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes
Türel tarafından 2017 yılında temeli atılan, Muhittin
Böcek tarafından yapımı tamamlanan Türkler Katı Atık
Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’ne ilk çöp dökümü Başkan
Yücel’in de katılımıyla dua eşliğinde gerçekleştirildi.

Türkler Mahallesi’nde 2017 yılında dönemin Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel tarafından projelendirilip temeli atılan, 2019 yılında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilen Muhittin Böcek tarafından devam ettirilip yapımı tamamlanan Türkler Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf
Tesisi’nde 13 Temmuz’da ilk çöp döküm
işlemi gerçekleştirildi. Alanya’nın 30 yıllık hayalini oluşturan proje ile bundan
sonra Alanya’nın ve ileride Gazipaşa’nın
da dahil edilmesiyle çöpler bu tesiste
toplanarak bertaraf edilecek. Dua eşliğinde gerçekleşen ilk çöp döküm iş-
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lemine Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gürbüz ile çok sayıda tesis çalışanı ve
mühendisler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA
İÇİN TARİHİ ÖNEME SAHİP
GÜNLERDEN BİRİSİ”
Projenin Alanya’nın 30 yıllık hayali olduğunu belirten Başkan Yücel, “Bizim
için bugün çok önemli. 30 yıldır hayal
ettiğimiz bir proje idi. Alanya ve Çevresi
Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği Baş-

PROJENİN GELİŞİM SÜRECİ
Alanya’nın 30 yıllık hayali olan proje
için daha önce ALTAB çatısı altında 16
belde belediyesi ve Alanya Belediyesi
ortak çalışma yürütmüş, 2003 yılında zemin araştırmaları yapılmasının ardından
Türkler Mahallesi’nde yapılması yönünde karar kılınmıştı. Proje, 2017 yılında
gerekli izinlerin alınmasının ardından
Menderes Türel tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla temeli atılarak yükselmeye başlamıştı.
2019 seçimlerinde Muhittin Böcek’in
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle kaldığı yerden devam
eden çalışmalar neticesinde tesis, 13
Temmuz’da ilk çöp alım işlemini gerçekleştirmiş oldu.
kanlığı (ALTAB) çatısı altında 16 belde
belediyesi ile Alanya Belediyesi’nin hep
birlikte gerçekleştirmek istediği projeydi. ALTAB tarafından ihalesi yapılan
2014’te devreye giren Büyükşehir Yasası
ile Menderes Türel’in temelini atmasıyla
devam eden ve Muhittin Böcek döneminde tamamlanan projede bugün ilk
çöp döküm işlemi gerçekleşti.

“BAŞKANLARIMIZDAN
BAKANLARIMIZA KADAR
HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Alanya’nın daha temiz bir Alanya olması
için emek verdi. Ben bu süreçte emeği
geçen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’na, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Menderes Türel’e, Muhittin Böcek’e, dönemin
ALTAB Başkanı Hasan Sipahioğlu ve
yönetimine, 17 belediyenin tüm başkanlarına, çalışanlarımıza, mühendislerimize kısaca emeği geçen herkese
Alanya halkı adına teşekkür ediyorum.
Hayırlı uğurlu olsun, kazanan Alanya olsun.” dedi.

Sayın Muhittin Böcek kendi projesi gibi,
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GERİ DÖNÜŞÜM
FİLOSU 5 YENİ
ARAÇ İLE GÜÇLENDİ
Yürüttüğü “Sıfır Atık” proje ve çalışmalarıyla başarıdan
başarıya koşan Alanya Belediyesi, 5 yeni araç ile geri
dönüşüm filosunu güçlendirdi. Dua töreninin ardından
filoya dahil edilen yeni araçların ilk kontağını Başkan Yücel
çevirdi.
Sıfır Atık projesinde yürüttüğü çalışmalarla ulusal arenada elde ettiği başarılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Alanya
Belediyesi, geri dönüşüm araç ve materyal filosunu güçlendirmeye devam
ediyor. Bu kapsamda 5 yeni araç ve 2
adet mobil atık getirme merkezleri düzenlenen dua töreniyle “Sıfır Atık” filosuna dahil edildi. Yeni araçlarla birlikte
Alanya Belediyesi’nin “Sıfır Atık” filosu
30 araçtan 35 araca çıktı.
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BAŞKAN YÜCEL: “ÖRNEK BİR
BELEDİYE OLMAYI BAŞARDIK”
Dua töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Temiz
bir çevre, temiz gelecek için çalışıyoruz
ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Başkan Yücel, “5 Haziran Çevre Günü’nü
çeşitli etkinliklerle kutladık. Çevre haftası olması dolayısıyla da araç dua törenimizi bu anlamlı haftada gerçekleştirmek
istedik. Temizlik alanında yaptığımız ça-

lışmalarla herkese örnek olmayı başardık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz; 435
personeli ve 120 araçlık geniş filosu ile
Alanya’mızda çöp toplama hizmeti vermektedir.” dedi.

“SIFIR ATIK KONUSUNDA
ÖNCÜYÜZ”
Sıfır atık alanında elde edilen başarıların
tüm kamuoyunun takdirinde olduğunu
belirten Başkan Yücel: “Bu alanda Türkiye’nin öncü belediyelerinden birisiyiz.
Türkiye’nin en kapsamlı geri dönüşüm
tesisleri ve geri dönüşüm araç filosuna
sahip olma yolunda emin adımlarla iler-

liyoruz. Bugün geldiğimiz noktada geri
dönüşüm alanında çalışan 144 personelimizin Alanya’nın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına 30 olan geri dönüşüm
araç sayımızı 3 sıkıştırmalı ambalaj atığı
toplama aracı ve 2 ambalaj taksi daha
ekleyerek 35’e çıkardık. Ayrıca 2 adet
mobil atık getirme merkezleri ile de atıkların toplanması ve halkımızın atıklarını
getirmesi kolaylaştırıldı.” diye konuştu.
Başkan Yücel, filonun güçlenmesi noktasında Alanya Belediyesi’ne sağladığı
katkılardan dolayı Zortaş Geri Dönüşüm
ve Alanya Geri Dönüşüm’e de teşekkür
etti.
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MASKE VE ELDİVENLER ATIK
KUTULARINDA TOPLANIYOR
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü uygulamaya koyduğu 259 adet atık maske ve
eldiven kutularını şehir geneline yayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, koronavirüs salgını
nedeniyle aldığı önlemlere devam ediyor. Salgın başladığı zaman uygulamaya
konulan atık maske ve eldiven toplama
uygulaması şehir geneline yayıldı. Belirlenen noktalara 259 adet atık konteyneri yerleştirilerek virüsün yayılma riski
azaltıldı.

ATIKTA 72 SAAT ÖNEMİ
Açıklanan genelgede evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık
maske, eldiven mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının, 2 adet plastik
çöp poşetlerine bağlandıktan sonra atık
üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığı-
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nı en aza indirmek için 72 saat boyunca
diğer insanların veya hayvanların ulaşamayacağı balkon veya odalarda bekletilmesi vurgulandı.

YÜCEL: “SAĞLIĞIMIZ İÇİN ATIK
ELDİVEN VE MASKE KUTULARINI
KULLANALIM”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, şehir geneline yerleştirilen atık
kutularının sadece maske, eldiven ve
hijyen malzemeleri için kullanılması, diğer çöp materyallerinin ise bu kutulara
atılmaması gerektiğini söyledi. Başkan
Yücel; “Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının başladığı günlerde atık

maske ve eldiven kutularını uygulamaya koyduk. Daha sonra bütün şehre
atık konteynerimizi yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan ricam, atık kutularını çöp
konteynerleri gibi kullanmamaları. Bu
kutulara sadece atık hale gelen maske,
eldiven ve kişisel hijyen malzemelerini
atmaları gerekiyor. Gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, aldığımız tedbirlerle bu salgını hep birlikte bertaraf
edeceğimizi bildirmek istiyorum.” dedi.
Şehir geneline yerleştirilen Atık Maske
ve Eldiven Kutuları için belirlenen noktalara, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://keos.alanya.bel.tr/keos

SOKAK HAYVANLARI İÇİN
80 YENİ BESLENME ÜNİTESİ
OLUŞTURULDU
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım ve sevgiden mahrum kalan sokak
hayvanları için Alanya Belediyesi, park ve yeşil alanlarda 80 yeni beslenme ünitesi
oluşturdu.
“TÜM ÜNİTELER DENETLENİYOR”
“Alanya’da bulunan hemen hemen tüm
park ve bahçeler, sokak hayvanları için
besleme noktası haline getirildi.” diyen
Müdür Kanlı, Alanya Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nden de alınan
destekle 80 adet yeni besleme ünitesinin oluşturulduğunu belirtti.

DEMİRTAŞ GEÇİCİ BAKIMEVİ VE
REHABİLİTASYON MERKEZİNDE
REVİZYON

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19
(Yeni tip koronavirüs) önlemleri kapsamında alınan çeşitli kısıtlamalar sonucu
vatandaşlardan gelen yardımların pek
çoğundan mahrum kalan sokak dostlarını Alanya Belediyesi unutmadı. Sokak hayvanları için, Alanya Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce 80 yeni
noktaya beslenme ünitesi oluşturuldu.
Her gün düzenli gıda takviyesinin yapıldığı noktalar sayesinde sokakta yaşayan
hayvanlarımızın beslenmesi sağlandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE
SÜRÜYOR”

Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Müdür
Kanlı, “Haftada iki gün dezenfektan
işlemleri yapılıyor. Temizlik ve hijyen
konusu son derece itinalı bir şekilde
sürdürülüyor. Çalışmalarımızın güvenilirliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan denetimler sonucunda da belgelenmiştir.” dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler
veren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürü Saim Kanlı, “Alanya Belediyesi
Veteriner İşleri olarak biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi en iyi şekilde
yapmaya çalışıyoruz. İnsanların olduğu
gibi hayvanların da bir canı var. Ne yazık
ki sokak dostlarımızın, virüs nedeniyle
evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan aldıkları yardım ve gördükleri sevgi bir nebze de olsa eksik kaldı. Biz de
sokak hayvanları için gerekli çalışmaları
titizlikle yürütüyoruz.” dedi.
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YENİLENEN HACET PARKI
KARAMANOĞLU MEHMET BEY
HEYKELİ İLE AÇILDI
Hayata geçirdiği projelerle Alanya’nın çehresini değiştiren Alanya Belediyesi’nin Hacet
Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme ve düzenleme çalışmaları sona erdi. Karamanoğlu
Mehmet Bey heykelinin de yer aldığı park, 13 Mayıs’ta düzenlenen törenle açıldı.
Alanya Belediyesi, gerçekleştirdiği
projelerle Alanya’nın çehresini değiştirmeye, kent kimliği oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yenileme ve
düzenleme çalışmalarının yürütüldüğü
Hacet Parkı’nda da çalışmalar sona erdi.
Modern bir görünüme kavuşan park
aynı zamanda süs havuzları, dinlenme
alanları ve peyzaj alanlarının yanı sıra
13 Mayıs 1277 tarihinde “Bugünden
sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda ve pazarda Türkçeden başka
bir dil konuşmaya” fermanını yayınlayarak Türkçeyi resmi dil yapan tarihteki
ilk hükümdar olan Karamanoğlu Beyliği
Hükümdarı Mehmet Bey’in de heykelini
barındırıyor.

“TÜRKÇEMİZİN YAŞATILDIĞI
TARİHİMİZE YAKIŞIR BİR PARK
OLDU”
Sosyal mesafe kuralları da gözetilerek
düzenlenen açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, Türkçenin yaşatıldığı
parkın açılışı için özel bir tarih seçtiklerini ifade etti. Başkan Yücel, “Bugün 13
Mayıs Türk Dil Bayramı. Alanya’mıza kazandırdığımız bu muazzam meydanı, bu
anlamlı günün anısına Türkçeyi tarihte
ilk kez resmi dil ilan eden Türk Hükümdarı Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı ile
taçlandırıyoruz.” dedi.
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“GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEYE
SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN
BORCUDUR”
Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeye
bakışına ilişkin de kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Yücel, “Kadim dilimiz Türkçe, ilk kez 13. yüzyılda devlet
yazışmalarında kullanılmaya başlandı.
Unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan
Türkçemizin kaderi Konya çevresinde
kurulan Karamanoğlu Beyliği hükümdarı Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanıyla değişti. Karamanoğlu
Mehmet Bey’in ‘Bugünden sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda
ve pazarda Türkçeden başka bir dil konuşmaya’ fermanı, Türkçenin devlet dili
olması, gelişmesi ve gelecek nesillere
aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmiştir. 743 yıl önce yaşanan bu tarihî hadise ile Türkçe resmiyet ve itibar kazanmış, korunarak yok olmadan bugünlere
kadar gelmiştir.
Türk Dil Bayramı dolayısıyla Alanya Belediyesi olarak Türkçemizin yaşatılmasında çok önemli katkıları olan Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı’nı bu güzel
meydanda Alanya halkımızla buluşturuyoruz.” diye konuştu.

“HEM DİLİMİZE HEM TARİHİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ”
“Aynı zamanda, Anadolu Selçukluları’ndan sonra Türkçeye çok önem veren Karamanoğulları beyliklerinin yönetimine
giren Alanya’mızın tarihi mirasına da sahip çıkıyoruz.” diyen Başkan Yücel, “Bin-

lerce yıllık tarihi ile Türk dili, millî kültürümüzün ortak ifade aracıdır, birliğimizin
ve beraberliğimizin nişanıdır.
Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Türkçe, asırlar boyunca
çok farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına
vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa’nın ortasına kadar oldukça büyük
bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, diğer
kardeş Türk ülkelerimizle kurulan güçlü
bağların da temelidir. Türkçemiz, birçok
özelliği ile kadim ve eşsiz bir dildir. Türk
dili 12 milyon kilometrekarelik coğrafyada kullanılmaktadır. Yaklaşık 220 milyon
kişi Türkçe konuşmaktadır. Türkçe 600
binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir
dildir. Dünyada 7 binin üzerinde konuşulan dil bulunuyor. Bunlar arasında en
çok konuşulan 14. dil Türkçedir. Altay dil
ailesinin en büyük koludur. Türkiye Türkçesi’nin dünya dillerine verdiği sözcük
sayısı 11 binin üzerindedir. En az bir ortaöğretim kurumunda Türkçenin öğretildiği 87 ülke vardır.” ifadelerini kullandı.

“DİLİMİZ, GÜNÜMÜZ KUTLU VE
MUTLU OLSUN”
Başkan Yücel, konuşmasını şu ifadelerle
sonlandırdı: “Böylesine zengin ve muazzam bir dili koruyarak yaşatan Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı ve beraberinde
meydan düzenlememiz, dilimizin korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetin, Türk
kültürümüze ve Türkçemize verdiğimiz
önemin sembolüdür. Milli değerlerimizin nesiller boyu devam etmesi için çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize
milli şuur bilincini anlatmak yaşatmak ve
sosyal yaşamlarının bir parçası yapmak
için tüm gayretlerimizle çalışmalıyız. Bu
vesile ile güzel Türkçemizi en doğru şekilde kullanmak, korumak ve yaşatmak dileğiyle 13 Mayıs Dil Bayramımız kutlu olsun. Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtımız
Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu
olsun.”
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ALANYA’NIN İLK
KÖPEK PARKI
HİZMETE AÇILDI
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında özgürce
hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla
planlayıp hayata geçirdiği köpek parkının yapımı
tamamlandı.
Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı içerisinde bulunan 420 metrekarelik yeşil
alana, evcil köpek besleyen vatandaşların köpeklerini gezdirip oynatabilecekleri, içerisinde köpekler için ahşap
eğitim parkurları ve köpek wc’si olan
köpek parkı peyzaj projesi hazırlanarak
hizmete açıldı.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN BİR
İLK DAHA
Hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşayabilmeleri için Alanya Belediyesi örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkaran
vatandaşların ve hayvan dostlarının
keyifli vakit geçirebilecekleri bir parkı
Alanya’da bir ilke imza atarak hayata geçirdi. Belediye, sokak hayvanları ve evcil
hayvanların konforu için bu tür çalışmalarına devam edecek.
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ALANYA BELEDİYESİ
CAN DOSTLARINI
UNUTMADI
Koronavirüs sebebiyle ‘Evde Kal’ çağrısına uyan
vatandaşların ardından park ve sokaklar boş kaldı. Sokak
hayvanlarının yardımına koşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri Alanya genelinde hayvanların yaşadığı alanlarda
düzenli olarak mama dağıtımını sürdürdü.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevcut kedi parkları
ve beslenme ünitelerinde devam eden
mama dolumuna ek olarak, şehrin tüm
bölgelerindeki yeşil alanlarda sokak
hayvanları bu zorlu süreçte aç kalmasın
diye günlük mama dağıtımları yapıldı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar mama dağıtımlarının
düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, “Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgiye
ve merhamete muhtaç olduğunu unutmadan hep birlikte çalışmamız gerekiyor.” dedi.
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DAHA YEŞİL BİR ALANYA İÇİN
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve
refüjlerde bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında
Okurcalar Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde bulunan 750 metre uzunluğunda,
5 metre eninde yapımı tamamlanan orta
refüj ve kavşaklardan oluşan yola görsellik katması amacıyla palmiye ağaçları, çalı grupları ve Alanya’ya özgü turunç
ağaçları dikildi. Yol, kısa süre önce ekilen çim tohumlarının da çıkmasıyla daha
modern bir görünüm kazandı.
Daha yeşil bir Alanya için tüm belediye
birimlerinin merkezden kırsala aralıksız
çalıştığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi her alanda olduğu gibi park, bahçe
ve ilçe genelinde uyguladığı yeşil alan
projeleri ile örnek bir belediye olmuştur.
Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalara
ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.
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TELEKOM KAVŞAĞI’NA
SELÇUKLU YILDIZLI
DÜZENLEME
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Telekom Kavşağı’ndaki orta refüje
Selçuklu Yıldızlı düzenleme yaptı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptığı kavşak ve refüj
düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi. Araç sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalardan olan Telekom Kavşağı’nda yapılan peyzaj çalışmasında ana
tema, Anadolu Selçuklu Devleti’nin simgesi olan ‘Selçuklu Yıldızı’ oldu. Ahşap
çim bordürleri kullanılarak hazırlanan 8
adet mevsimlik çiçek parseli sekiz köşeli Selçuklu yıldızını sembolize ederken,
kavşağın merkez noktasına konulan ve
dış cephesi patlatma mozaik mermer taş
ile kaplanan saksının 4 tarafına işlenen
Selçuklu Yıldızı, ana temayı yansıtmaktadır. Saksı içine dikilen ficus bonsai türü
ağaç formu ve görsel etkisi ile birlikte
kavşağa şık bir görünüm kazandırıldı.
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ALANYA’DA
YEŞİL ALANLAR
RENGARENK
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
şehrin çeşitli yerlerindeki yeşil alanlara dikilen lale, nergis
ve sümbül soğanları şehri renklendirdi.
Kış aylarında dikimleri yapılan lale, nergis ve sümbül soğanlarının çiçek açmasıyla şehrin parkları, refüjleri ve yeşil alanları renk cümbüşüne dönüştü.
Vatandaşların ve turistlerin hem gezinti
hem de fotoğraf çekmek için yoğun ilgi
gösterdiği yeşil alanlar, bu yıl yine anılardaki yerini aldı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Soğanlı bitkiler, geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sebeple şehrimizin
birçok yerindeki yeşil alanlarda her yıl
peyzaj uygulamalarında soğanlı bitkileri kullanıyoruz. Bahar aylarında açan
soğanlı çiçekler ile şehrimizin görselliği
adeta bir çiçek festivali gibi ilgi görüyor.” dedi.
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MEVSİMLİK
ÇİÇEK DİKİMLERİ
BAŞLADI
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
kentte bulunan orta refüj, kavşak ve yeşil alanlarda yaz
ayları için mevsimlik çiçek dikimine başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar
kapsamında, kentin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak,
park ve çocuk parklarında yaz ayları için
mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı.
Kentin muhtelif noktalarında yeşil alan,
refüj, kavşak, park ve çocuk oyun alanlarında gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında, çeşitli yazlık, mevsimlik ve
çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Rengarenk
çiçekler, özellikle orta refüj ve kavşaklarda perspektif olarak dizayn ediliyor.

ÇİÇEKLER TOPRAKLA
BULUŞUYOR
“Ekiplerimiz kavşaklarda ve orta refüjlerde bitkilendirme çalışmalarına devam
ediyor.” diyen Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Yazlık mevsimlik
çiçekler toprakla buluşturuluyor. Vatandaşlarımızın özellikle COVID-19 nedeniyle devam eden bu zorlu süreçte,
balkon veya pencerelerinden baktıkları
zaman estetik ve güzel bir manzara görerek bir nebze de olsa moral bulmalarını sağladık. Amacımız kent estetiğine
daha güzel bir görüntü kazandırmak.
Belediye olarak her zaman çevreye
önem verdik, vermeye devam edeceğiz.” dedi.
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3 BİN 500 SU
KABAĞI FİDESİ
TOPRAKLA
BULUŞTU
Alanya Kent Konseyi’nin öncülüğünde, Alanya Belediyesi
Park Bahçeler Müdürlüğü’nde üretimi gerçekleştirilen 3
bin 500 su kabağı fidesi Cuma Pazarı’nda Başkan Yücel
tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

2017 yılında başlatılan, “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” kapsamında Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait seralarda üretimi
gerçekleştirilen 3 bin 500 adet su kabağı fidesi Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’in de katılımıyla Cuma Pazarı’nda vatandaşlara ücretsiz olarak
dağıtıldı. Yerel tohumlardan üretilen fidelerin vatandaşlar tarafından toprakla
buluşturulup Alanya’nın kültürel değerlerinden birisinin daha yok olmasının
önüne geçilmesi hedefleniyor.
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“SU KABAĞI KÜLTÜRÜNÜ
YAŞATMAYA DEVAM ETMEK
İSTİYORUZ”
Bugüne kadar dağıtılan fide sayısının 35
bine ulaştığını ifade eden Alanya Kent
Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Yerel
kültürümüzü geliştirmek, unutulmaya
yüz tutmuş kabak süsleme sanatının geliştirilmesi, halka ekonomik katkı sağlaması amaçlanan Alanya ve Çevresi Su
Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında,
Cuma Pazarı, Konaklı ve Avsallar’da ücretsiz su kabağı ve lif fidesi dağıttık.” dedi.

“35 BİN FİDEYİ TOPRAKLA
BULUŞTURDUK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ise, “Kent Konseyimiz ile birlikte bu
projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar 35
bin fide toprakla buluştu. Her yıl vatandaşlarımıza fide dağıtmaya devam ediyoruz.
Elde edilen ürünler ise Engelsiz Yaşam
Merkezi’mizde işlenerek şehrimizin çeşitli
noktalarında kullanılıyor. Hem kültürümüzü koruyor hem doğa sevgisini aşılıyoruz.
Aynı zamanda insanlarımıza gelir kapısı
oluşturuyoruz.” diye konuştu.
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BAŞKAN YÜCEL BAYRAMI
KARANTİNADA GEÇİREN
VATANDAŞLARI YALNIZ
BIRAKMADI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 4
günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.
bayramlara sağlıkla ulaşabilmek için
evlerimizde kalıyoruz. İnşallah ilerleyen
yıllarda ve bundan sonraki bayramlarda
sevdiklerimizle beraber nice bayramlar
geçiririz.” dedi.
Başkan Yücel ziyaret esnasında çocuklara kitap hediye edip harçlık verirken,
Kızılay ekipleri de bayramlık hediye etti.
Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan
Murat Kurt isimli bir vatandaş ise ziyaret
esnasında Başkan Yücel’e ney çalarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını
nedeniyle ilan edilen ve Ramazan Bayramına rastlayan 4 günlük sokağa çıkma
yasağında, vatandaşları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı. Başkan Yücel’e ziyarette, Alanya Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici,
Kızılay Alanya Şube Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen, Kızılay Alanya Başkan
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Yardımcısı Hasan Basri Savaş, Kızılay
Alanya Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Burcu Erdoğan, Kadın Kolları Başkan
Yardımcısı Gülizar Altay da eşlik etti.

“BAYRAMDA EVDE KALALIM,
SAĞLIKLA KALALIM”
Salgının gölgesinde geçen Ramazan
Bayramı’nda Kaya ve Kurt ailelerini ziyaret edip, mahalleli ile bayramlaşan Başkan Yücel, “Bu bayramda, daha sonraki

BAŞKAN YÜCEL’DEN
YERLEŞİK YABANCILARA
MASKE DESTEĞİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehirde
yaşayan yerleşik yabancılara dağıtılmak üzere, Alanya
Belediyesi Yabancılar Meclisi’nin temsilcilerine maske
dağıttı.

Alanya Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehirde yaşayan yerleşik yabancıların maske
teminini sağlayabilmesi için Yabancılar
Meclisi’ni toplantıya davet etti. Meclis
Salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Yücel, Covid-19 tedbirlerini anlattı.
Üyeler de bu tedbirleri olağanüstü bularak Başkan Yücel ve ekibine teşekkür
etti.

YÜCEL: “BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE
ATLATACAĞIZ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, gerekli tedbirlerin dünya olarak
bilinçli bir şekilde alınmasıyla birlikte
bu süreci hep birlikte en kısa zamanda
atlatacaklarını söyledi. Başkan Yücel;
“Şehrimiz çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin bir arada yaşadığı
bir yer. Bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisiyiz. Biz de yerel yönetim olarak
bu önlem sürecinde elimizden geleni
yapıyoruz. Sizlerin de bu sürece aktif
şekilde katkı sağlamanız adına bugün
maskelerinizi teslim ediyorum. Yabancı
komşularımıza özenle dağıtacağınızdan
hiçbir şüphem yok. Bu süreci sizlerin de
desteğiyle en sağlıklı şekilde hep birlikte atlatacağız. Göstermiş olduğunuz
özen ve katkılardan dolayı hepinize ayrı
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

DOSTLARIMIZ ALANYA’YA
GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi temsilcilerine katılımları için
teşekkür ederken yurt dışından şehre
gelmek isteyenlerin sayısını sordu. Dünyanın dört bir yanından ülkeleri temsil
eden üyeler, bu yönde günde 100-150
soru aldıklarını, Türkiye ve Alanya’yı güvenilir bir yer olarak gördükleri için uçuş
yasaklarının kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.
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23 NİSAN
COŞKUSU
BALKONLARA
TAŞINDI
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Alanya Belediyesi’nin özel
programlarıyla kutlandı. Sokağa çıkma
yasağı nedeniyle kutlamalara evlerinden
katılan vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin
etkinliklerine coşkuyla eşlik etti.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı onuruna 1929
yılında tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah 09.00’da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk
Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, saat 16.30’da
ise Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın 25 Metrelik Yol

üzerinde gerçekleştirdiği kortej ve konser ile devam etti.

MEHTER TAKIMINA BÜYÜK
DESTEK
COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma
yasağında kutlamalara evlerinden eşlik
eden vatandaşlar, ellerinde bayraklarla,
marşlar söyleyerek etkinliklere destek
oldular. Mehter ekibi ise birbirinden
coşkulu eserlerle vatandaşlara moral verdi. Genç-yaşlı, kadın-erkek, tüm
vatandaşlar yürüyüş boyunca mehter
takımını alkış yağmuruna tuttular. Meh-

ter takımının yürüyüşünde paramotor
gösterisi de gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 23
Nisan mesajını taşıyan paramotor, uzun
süre Alanya semalarında tur attı.

CÜNEYT GÜZEL İLE KONSERLER
DEVAM ETTİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı akşam saatlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etti. Alanya
Belediyesi ile işbirliği yaparak bu zor

süreçte vatandaşlara destek olabilmek
adına gönüllü konser düzenleyen Alanya’nın ve bölgenin ünlü sesi Cüneyt Güzel, 23 Nisan gecesinde de gezici araç
ile konser verdi. Alanya merkezde gerçekleşen ve Alanya Belediyesi sosyal
medya hesaplarından da canlı yayınlanan mobil konsere vatandaşlar büyük
ilgi gösterdi. Bayraklar ve meşaleler eşliğinde balkonlarında görsel şölen oluşturan vatandaşlar şarkılara neşeyle eşlik
ettiler.
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ALANYA’DA
19 MAYIS
COŞKUYLA
KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da
da coşkuyla kutlandı. Saat 19.19’da
hoparlörlerden okunan İstiklal Marşı’nın
ardından İskele Meydanı’nda toplanan
kalabalık, Türk bayraklarıyla geleneksel
fener alayını temsili şekilde gerçekleştirdi.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı Alanya’da, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle coşkuyla
kutlandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Anadolu topraklarını düşman işgalinden kurtarmak ve hürriyeti
sağlamak amacıyla 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkarak yaktığı milli mücadele meşalesi 101 yıldır aynı gurur ve heyecanla yanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi
doğrultusunda 19.19’da tüm Türkiye
genelinde İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN YÜCEL KUTLAMALARA
BALKONDAN EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “19.19’da
balkon ve pencerelerden İstiklal Marşımızı okuyalım.” talimatı üzerine kutlamalara evinin balkonundan eşlik eden

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “101 yıllık çınar, 101 yıllık heyecan, sonsuza kadar sürecek bir gurur.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

TEMSİLİ FENER ALAYI
DÜZENLENDİ
Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl
da fener alayı etkinliği gerçekleştirildi.
COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınarak bu
yıl temsili olarak düzenlenen fener alayı
çerçevesinde Şelale Meydanı’nda toplanan kalabalık, marşlar eşliğinde Atatürk
Anıtı’na kadar yürüdü. Fener alayının
ardından Alanya Belediyesi’ne ait araçlarla doğu, batı ve merkez mahallelerde
günün anlam ve önemine ilişkin şarkı ve
marşlar yayınlandı.
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KORONAVİRÜS
İLE MÜCADELEYE
MİKRONSİS CİHAZI

Alanya Belediyesi, COVID-19 (Yeni Tip
Koronavirüs) salgınına karşı aldığı tedbirlere ve dezenfeksiyon çalışmalarına
bir yenisini daha ekledi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarına
özel olarak tasarlanan ve hayata geçirilen “Mikronsis” dezenfekte aracı ile devam ediyor.

“KORONAVİRÜS İLE
MÜCADELEDE YARDIMCIMIZ”
Aracı vatandaşların huzur ve güvenliği
için salgından hemen sonra temin ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı
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Adem Murat Yücel, “Aracımızda bulunan 84 nozul ve pervaneler yardımıyla
dezenfektan karışımımızı 30 metrelik bir
alanda uygulama imkanı buluyoruz. Koronavirüs başta olmak üzere çeşitli mikrobik salgınlara karşı dezenfekte sağlayıp vatandaşlarımıza güvenli yaşam
alanları sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

“TÜM CADDE VE SOKAKLAR
MİKRONSİS İLE ARINACAK”
Araç ile salgın sona erene kadar Alanya’nın tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması yapılacağını belirten
Başkan Yücel, “Alanya’mızda cadde ve

Alanya Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü’nce, özel
olarak tasarımı yaptırılan
mikronsis dezenfeksiyon
aracı hizmete girdi.
Araç, koronavirüs başta
olmak üzere çeşitli virüs
ve salgın hastalıklarla
mücadele noktasında mobil
dezenfektan hizmeti veriyor.

sokaklarda genel hijyenin sağlanması için
mikronsis dezenfeksiyon makinası durmadan çalışacak.” diye konuştu.

DEZENFEKSİYON
TÜNELİ HİZMETE
GİRDİ
Tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılmaya devam
eden Yeni Tip Koronavirüs salgınının etki ve yayılma hızını
Alanya’da azaltabilmek için pek çok önlemi hayata geçiren
Alanya Belediyesi, vatandaşların güvenliği için kendi
ürettiği dezenfeksiyon tünelini de hizmete soktu.
Alanya Belediyesi, tüm dünyada etkisini
gösteren COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgınına karşı alınan tedbirlere bir
yenisini daha ekledi. Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne bir
dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi. Sisleme yöntemi ile çalışan ve insanların
tepeden tırnağa dezenfektasyonunda
önemli bir araç olan tünel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ilk
geçişi yapmasıyla birlikte Nisan ayında
hizmete açıldı.

tadır. Dezenfeksiyon tüneli 1 motor, 14
nozul, 1 sensor, 1 dezenfektan deposu,
1 su arıtma cihazı ve 1 fotoselli el dezenfektan makinesi temin edilerek Alanya
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü tarafından yapıldı.

İŞE GİDECEK VATANDAŞLAR
DÜŞÜNÜLEREK TASARLANDI
1 dakikada 12 kişinin dezenfeksiyonunu
sağlayan dezenfeksiyon tüneli, sokağa
çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımızın işe giderken veya iş sonrasında
üzerinde asılı bulunan virüs ve bakterileri dezenfekte yöntemi ile yok ediyor.
Tünel gün içinde sürekli hizmet veriyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Tünelin içerisine girmek isteyen kişi ilk
olarak girişte bulunan dezenfektan ile
ellerini, ardından da dezenfekte edilmiş paspastan geçtikten sonra, sensor
algılamasıyla otomatik olarak sisleme
mekanizması devreye giriyor. Sisleme
yöntemiyle dezenfeksiyonda nozullardan gelen dezenfektanlı sıvı, sis bulutu
haline dönüştüğünden, kişi üzerinde ıslaklık yapmadan sisin değdiği tüm alanlardaki mikroorganizmalara ulaşmak-
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ALANYA BELEDİYESİ ÇOCUK
PARKLARINI DEZENFEKTE
EDİYOR
Alanya Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü,
çocukların daha sağlıklı
ve hijyenik ortamlarda
eğlenerek vakit
geçirebilmeleri amacıyla
3 ay önce başlattığı
dezenfekte çalışmalarına
aralıksız devam ediyor.
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmayı,
Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm
çocuk oyun grupları ve spor alanlarında
sürdürüyor. Periyodik aralıklarla yapılan
dezenfektan çalışmasında kullanılan solüsyonun ise uluslararası kalite belgeli
ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olduğu belirtilerek sağlığa hiçbir zararı olmadığı
vurgulandı.
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ALANYA’DAKİ
ECZANELER
DEZENFEKTE
EDİLDİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Yeni Tip
Koronavirüs) salgınına karşı Belediye Korona Mücadele
Eylem Planları dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarına gece
gündüz devam ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in talimatı ile 13 Mart 2020 tarihinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan
18 kişilik Dezenfeksiyon Ekibi sisleme
motorları ile şehirde insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam
ediyor.

151 ECZANE DEZENFEKTE EDİLDİ
Mesai gözetmeksizin çalışmaya devam
eden Dezenfeksiyon Ekibi, yoğun mesai
yapan eczanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan yoğunluğunun fazla

olması ve riskli durum ihtimalinin yüksek olması nedeni ile Alanya’da faaliyet
gösteren 151 eczane Alanya Belediyesi
tarafından 2 kez dezenfekte edildi.

DEZENFEKSİYONLAR 680
HİZMET NOKTASINDA ARALIKSIZ
SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi’nin tüm hizmet binaları, şantiyeler, şehirdeki pek çok kamu
kurum ve kuruluşu, otobüs durakları,
bankamatikler ve hizmet araçları olmak
üzere toplamda 680 nokta dezenfekte
edildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Sevda Erdoğmuş, yoğun kullanılan alanların dezenfeksiyonunu Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı dezenfektanlar ile yaptıklarını belirtti. Çalışmalar kapsamında
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ALANYA BELEDİYESİ İBADET
ALANLARINI DEZENFEKTE ETTİ
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
koronavirüs nedeniyle askıya alınan ibadet alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Yurt genelinde COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını gerekçesiyle uygulanan kısıtlamalar aşama aşama kaldırılmaya devam ederken, toplu ibadetlerin
de gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesi kararı sonrası Alanya Belediyesi
harekete geçti. 29 Mayıs Cuma günü kılınan cuma namazıyla yeniden başlayan
toplu ibadetler, sosyal mesafe kuralına
uyularak gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi, ibadete uygun olarak belirlenen
alanlarda halk sağlığının korunması için
düzenli olarak dezenfeksiyon yapıyor.
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84 NOKTADA TEMİZLİK VE
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Sabahın erken saatlerinde başlanan
çalışmalar ile Alanya Belediyesi Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, şehrin doğusundan batısına cuma
namazı için belirlenen 84 namaz kılma
alanında önce süpürme ve yıkama sonrasında ise dezenfekte çalışmaları yapıyor. Koronavirüs ile mücadele planı dahilinde Alanya Belediyesi ekipleri gece

gündüz demeden, kendi koruyucu tedbirlerini alarak vatandaşlar için hizmet
vermeye devam ediyor.

KÜLTÜR EVLERİ
VE NİKAH
SALONUNDA
KORONA ÖNLEMİ
Alanya Belediyesi’nin COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs)
salgınına yönelik önleme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Nikah Salonu ve
Kültür Evleri dezenfekte edildi.
Alanya Belediyesi’nin halkın yoğun olarak kullandığı, sıkça ziyaret ettiği alanlarda COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs)
salgını başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara karşı yürüttüğü dezenfekte
işlemleri devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın talimatları
doğrultusunda hareket eden ve çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi,
Kemal Atlı Kültür Evi, Kayhanlar Kültür
Evi ve Nikah Salonu’nda dezenfektasyon çalışması yürüttü. Özel karışımlar
ile hazırlanan dezenfekte ilaçları, uzman
personel tarafından belirlenen alanlarda uygulanıyor. Virüsün ve etkilerinin
en aza indirilmesi amaçlanan çalışmalar
tüm hizmet binalarında devam edecek.
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SANAYİ BÖLGESİ
VE ALT GEÇİTLER
DEZENFEKTE
EDİLDİ
Alanya Belediyesi; Covid-19 ile mücadele kapsamında
çalışmalarını aralıksız sürdürürken Alanya Sanayi Bölgesi’ni
ve şehir genelindeki bütün alt geçitleri dezenfekte etti.

Periyodik olarak planlanan alanlar, her
gün dezenfekte edilerek önlem alınıyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu
çalışması kapsamında sanayi bölgesini baştan aşağı dezenfekte su ile yıkarken şehir genelindeki alt geçitlerde de
temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları
gerçekleştirdi.
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SPOR TESİSLERİ
DEZENFEKTE
EDİLDİ

Alanya Belediyesi Atatürk
Spor Salonu, 75. Yıl Spor
Salonu ve Olimpik Yüzme
Havuzunda bulunan ofisler,
soyunma odaları, malzeme
deposu ve ortak yaşam
alanlarına kadar her yer
itinayla özel bir solüsyon ile
temizlendi.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (koronavirüs) salgınının Türkiye’de de görülmesi üzerine Belediyemiz tarafından
önemler alındı. Alanya’daki spor tesisleri koronavirüs salgını başta olmak üzere
çeşitli enfeksiyonlara karşı sporcuların
kullandığı özel alanlardan, ortak kullanım noktalarına kadar titizlikle dezenfekte edildi.
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TAKSİLER VE TAKSİ
DURAKLARI DEZENFEKTE
EDİLDİ
Alanya Belediyesi, COVID-19 salgını ile mücadelesini her alanda sürdürürken, Alanya
genelinde hizmet veren taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.
Alanya Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs)
ile ilgili mücadele çalışmaları kapsamında 883 taksi ve 55 durakta işlem gerçekleştirdi.

HER DURAĞA HİJYEN PAKETİ
DAĞITILIYOR
İlk dezenfektasyon çalışmasını Otogar
Taksi Durağı’ndan başlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şoförleri ziyaret ederek mevcut gündemi de
değerlendirdi. Başkan Yücel, Şoförler
Odası Başkanı Recep Çalış ile istişarelerde bulundu; durakların genel temizliğinde kullanılması amacı ile durak sorumlusuna Alanya Belediyesi tarafından
hazırlanan Hijyen Paketi hediye etti.
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“18 KİŞİLİK EKİP GECESİNİ
GÜNDÜZÜNE KATARAK
ÇALIŞIYOR”
Alanya Belediyesi bünyesinde kurulan
18 kişilik dezenfeksiyon ekibinin mesai
kavramı gözetmeksizin belirlenen noktalarda dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü belirterek, “Alanya’da sağlanan
güven ortamını korumak adına ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.” dedi.

“BAŞKANIMIZ DESTEKLERİNİ
HER ZAMAN GÖSTERİYOR”
Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ise
ziyareti ve desteği için Başkan Yücel’e
teşekkür ederek, haftalık planlama ile
taksilerin dezenfekte edileceğini, belediye ekiplerinin bu desteği için esnafları adına memnun olduklarını dile
getirdi.
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ALANYA BELEDİYESİ
MASKE İHTİYACINI KENDİSİ
KARŞILIYOR
Alanya Belediyesi, COVID-19 salgınıyla artan maske talebini karşılayabilmek adına, kendi
maskesini üretmeye başladı. 13 kişilik ekip, günde bin 500 ile 2 bin arasında maske
üretiyor.

COVID-19 salgınıyla beraber tüm dünyada maske arayışları artarken, Alanya
Belediyesi ilçe genelindeki ve belediye
içerisindeki talebi karşılayabilmek adına kolları sıvadı. Belediye birimlerinde
görev alan terziler ve gönüllü olarak
yardım etmek isteyen terziler ile birlikte maske ekibi oluşturdu. 13 kişiden
oluşan ekip Kültür Merkezi’nde kurulan
atölyede maske üretiyor.
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BAŞKAN YÜCEL: “TALEBİ
KARŞILAMAK ADINA
ÇALIŞIYORUZ”
Maske dikim ekibini ziyaret eden ve

başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde artan maske
ihtiyacını karşılayabilmek adına kendi
üretim birimimizi kurduk. İlerleyen günlerde daha da genişleyecek ekibimiz şu
anda bin 500 ile 2 bin maske üretecek
kapasiteye sahip.” dedi. Üretilen maskeler vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim ediliyor.

ALANYA
BELEDİYESİ
ARABALI SİNEMA
GÜNLERİ
Alanya Belediyesi, COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir
süreyi evlerinde geçiren, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden
uzak kalan vatandaşlar için arabalı sinema günleri
düzenledi. Etkinliğin ilk gününde 7. Koğuştaki Mucize filmi
Alanyalılar ile buluştu.

BAŞKAN YÜCEL: “NİYETİMİZ
YÜZLERİ GÜLDÜREBİLMEK”
Vatandaşlarla birlikte filmi izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
“Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız
olumsuz günlerin verdiği̇ stresi, bir nebze hafifletmek adına düzenlediğimiz
etkinliklere bir yenisini daha ekledik.
Bu etkinliğimizle de vatandaşlarımızın
yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik.” dedi.

“NORMALLEŞME SÜRECİNİ
TEHLİKEYE ATMAYALIM”
Başkan Yücel COVID-19 tedbirlerini bir
kez daha hatırlatarak, “Normalleşme sürecini tehlikeye atmamak adına maske
takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim. Özellikle kalabalık ortamlardan kaçınalım,
gerekmedikçe dışarı çıkmayalım.” diye
konuştu.

Alanya Belediyesi, tüm dünyada
etkisini gösteren COVID-19 (Yeni
Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle
alınan tedbirler kapsamında uzun bir
süreyi evlerinde geçiren, her türlü
sosyal ve sanatsal faaliyetlerden
uzak kalan vatandaşlar için arabalı
sinema etkinliği düzenledi. Alanya
Belediye binası arkasında bulunan
otoparkta gerçekleşen etkinliğin ilk
gününde 7. Koğuştaki Mucize adlı film
sinemaseverler ile buluştu.

KATILIMCILARA DONDURMA VE
MISIR İKRAM EDİLDİ
Saat 21.00’da başlayan arabalı sinema
gecesine katılan vatandaşlara girişte
hatıra bilet verildi. Ayrıca vatandaşlara
COVID-19 tedbirleriyle ilgili genel bilgilendirme yapılıp maske ve kolonya dağıtıldı. Vatandaşlara film esnasında ise
mısır, gazoz ve dondurma ikram edildi.
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ALANYA
BELEDİYESİ,
PEYZAJ TASARIM,
PLANLAMA VE
UYGULAMA
DALINDA ÖDÜL
ALDI
Alanya Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından
düzenlenen 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda
“Alanya Kalesi Yürüyüş Yolu Projesi” ile ödül aldı.

Hayata geçirdiği sosyal, ekonomik, kültürel, alt ve üst yapı projeleriyle örnek
olan Alanya Belediyesi, hayata geçirdiği Alanya Kalesi Yürüyüş Yolu Projesi
ile Akdeniz Belediyeler Birliği’nin Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde
düzenlemiş olduğu 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ödüle layık
görüldü. Alanya Belediyesi’nin Peyzaj
Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri dalında ödül aldığı törene Alanya
Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah
Akbaş katıldı. Başkan Yardımcısı Akbaş
ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü’den aldı.
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ALANYA BELEDİYESİ YENİ
MİSAFİRLERİNİ ‘HOŞ GELDİN
KOMŞUM’ PROJESİYLE
KARŞILIYOR
Alanya Belediyesi, şehre yeni taşınanlar ile güçlü bağların oluşturulması için “Hoş Geldin
Komşum” projesini başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘Hoş Geldin
Komşum’ paketiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerle projenin startını verdi.

Yücel, diğer ziyaretlerini ise Mahmutlar
Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Ev Hanımı
Şermin Akgül ve ardından Turizmci Bülent Avşar’ın evlerine konuk olan Başkan Yücel, şehir ve çalışmalar hakkında
vatandaşları bilgilendirirdi. Proje ile ilgili
açıklama yapan Başkan Yücel: “ŞehrimiAlanya Belediyesi, komşuluk ilişkilerini
güçlendirmeye yönelik dikkat çekmek,
şehre yeni taşınan vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlatmak, ihtiyaç duyabilecekleri kurum ve hizmetler ile ilgili bilgiler vermek amacıyla ‘Hoş Geldin
Komşum’ projesini hayata geçirdi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN KAHVE VE
FİNCANLI ZİYARET
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, proje kapsamında ilk ziyaretini
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Matematik Öğretmeni Sibel Kurt’a gerçekleştirdi. Başkan Yücel’i karşısında
gören ev sahibi Kurt, mutluluğunu dile
getirdi. Başkan Yücel de kendisine içerisinde 2 adet fincan, Alanya Haritası, kahve paketi ve Alanya’daki önemli kamu
kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları olan kutuyu hediye etti.

YÜCEL: “40 YIL HATIRIMIZ
OLSUN İSTEDİK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat

ALANYA’NIN YENİ KOMŞULARI
UYGULAMADAN MEMNUN KALDI

ze yeni taşınan vatandaşlarımızı güzel
bir şekilde karşılamak, çalışmalarımız
hakkında bilgilendirmek ve ihtiyaç duyabilecekleri durumlarda yapması gereken temel bilgileri vermeyi içeren bu
projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu
yaşıyorum. Hediye paketimizde bulunan kahvenin 40 yıl hatırı olsun istedik.
Şehrimize taşınan yerli yabancı bütün
vatandaşlarımıza hoş geldin diyor, hepsine güzel günler diliyorum.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in başlattığı “Hoş geldin Komşum”
ziyaretleri vatandaşlar tarafından da
memnuniyetle karşılandı. Başkan Yücel
ziyaretler esnasında; “Şehrimize taşınan
yeni sakinlerimizi evlerinde ziyaret ediyor, hoş geldin diyoruz.” derken vatandaşlarda hem heyecanlandıklarını hem
de bu samimi tavır karşısında mutlu olduklarını dile getirdiler.

PROJE İVEDİLİKLE DEVAM
EDECEK
Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında görevliler, Alanya ve Belediye

hakkında bilgilendirme yaparak, Başkan
Yücel’in mektubunun da yer aldığı hediye paketlerini yeni taşınan vatandaşlara
takdim etmeye devam ediyor. Hediye
çantası içerisinde Alanya haritası, Alanya Telefon Rehberi, Alanya muz lokumu,
kahve ve 2 adet fincan yer alıyor. Komşuluk ilişkilerinin unutulmaya başlandığı
bu günlerde başlatılan projenin bundan
sonra da ivedilikle devam edeceği açıklandı.
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ALANYA BELEDİYESİ’NİN
RAMAZAN BEREKET PAKETLERİ
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Alanya Belediyesi’nin 7 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracağı Ramazan Bereket Paketleri, şehrin
dört bir yanına dağıtıldı. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketleri,
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nce organize edilen Ramazan yardım paketleri, her yıl olduğu gibi
bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların geçtiğimiz yıla oranla
artış göstermesi nedeniyle bu yıl 7 bin
yardım paketi dağıtıldı. Özenle ve temel
ihtiyaca göre hazırlanan Ramazan Bereket Paketleri, 12 araç ve dağıtım ekibiyle
birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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BAŞKAN YÜCEL: “BU YIL 7 BİN
RAMAZAN PAKETİ DAĞITTIK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç
sayısının bu yıl artış gösterdiğini ve önlemlerini alarak Ramazan paketlerini
ona göre hazırladıklarını söyledi. Başkan Yücel: “Alanya Belediyesi olarak her
yıl yaptığımız gibi bu yıl da Ramazan
yardım paketlerimizi hazırladık. Önceki yıllardan tespitini yaptığımız ailelerle
birlikte, bu yıl koronavirüs nedeniyle listeye yeni aileler de eklendi. Sayıda artışa giderek 7 bin yardım kolisi hazırlayıp,
dağıtımını gerçekleştirdik.” dedi.

GELENEKSEL
SÜNNET ŞÖLENİ
İLE 60 ÇOCUK
SÜNNET OLDU
Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde
düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor. 2020
yılının ilk sünnet organizasyonunda 60 çocuk gruplar
halinde sünnet oldu.

Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği, daha
sonrasında gelen yoğun talep üzerine
geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni
devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk sünnet organizasyonunda 60 çocuk, gruplar halinde sünnet oldu. Tevfik
Hoca Alanya Evi’nde başlayan şölende

ailelerle birlikte dua eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha
sonra çocuklara hediye verdi. Alanya
Belediyesi’nin uzman sağlık personelleri tarafından sünnet edilen çocuklar,
sömestir tatili vesilesiyle de iyileşme süreçlerini daha kolay geçirme fırsatı buldu.
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ALANYA
BELEDİYESİ’NDEN
65 YAŞ ÜSTÜNE
KAPIDA HİZMET

Alanya Belediyesi, şehirde yaşayan 65
yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı
bulunan vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağında, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla
harekete geçti. 444 82 07 numaralı Çözüm Masası’na ulaşan taleplere yönelik
olarak, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta
Müdürlüğü’nde kurulan ekipler vatandaşlarla bağlantıya geçerek kapılarına
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kadar gitti. Önce vatandaşların taleplerini not eden ekipler ardından ise gerekli alışverişi özenle yaparak tekrar vatandaşın kapısına bırakıyor.
Koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, bu duyarlılığı için Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve ekiplerine teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel,
koronavirüsten dolayı 65 yaş
üstü ile kronik rahatsızlığı
bulunan vatandaşlara
uygulanan sokağa çıkma
yasağı nedeniyle ekiplerini
harekete geçirdi. Bu
kriterdeki vatandaşlardan
gelen talepler
doğrultusunda Belediye
ekiplerince gıda ve ilaç
alışverişi yapıldı.

ALMAN ÇİFTİN
ALIŞVERİŞİNİ
ALANYA
BELEDİYESİ YAPTI

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 (Yeni Tip
Koronavirüs) salgını nedeniyle aldığı
tedbirler sonucu evde kalan 65 yaş üstü
ve kronik rahatsızlığı olup alışveriş yapacak kimsesi olmayan vatandaşların market alışverişlerini yaptı. Bu kapsamda
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’da
yerleşik yaşayan yabancıların da alışverişlerini yaparak onlara destek oldu.

“ÖNCELİK VATANDAŞLARIMIZIN
GÜVENLİĞİ”
Verilen alışveriş hizmeti hakkında bilgi
veren Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, önceliğin vatandaşın can

Alanya Belediyesi,
Koronavirüs salgını
nedeniyle sokağa çıkamayan
65 yaş üstü vatandaşların
mutfak alışverişlerini yaptı.
Belediye görevlileri Türk
vatandaşlarının yanı sıra
Alanya’da yerleşik yaşayan
yabancıların da alışverişini
yaparak onlara hem maddi
hem de manevi destek oldu.

güvenliği olduğunu, bu noktada hizmeti en kaliteli şekilde vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Yücel: “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden
çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ve yeni
Alanyalı dostlarımıza talepleri doğrultusunda pandemi sürecinde alışveriş
hizmeti sunduk. Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi ilçemizde de Emniyet
Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı,
Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Ekibi bu
hizmeti başlattılar. Biz de Alanya Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık.”
dedi.
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BAŞKAN YÜCEL
MUHTARLARA 130
BİN ADET MASKE
DAĞITTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal
mahallelerin ardından merkez mahalle muhtarlarına da,
vatandaşlara dağıtılmak üzere 80 bin adet maske dağıttı.

Alanya Belediyesi koronavirüs pandemisine karşı aldığı önlemleri artırıyor.
Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından gerekli bütün önlemleri alan
Alanya Belediyesi, maske dağıtımına da
devam ediyor. Önce maske ulaşımında
zorlanan kırsal mahalledeki vatandaşlar
için 50 bin adet maske dağıtan Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, bunun ardından merkez mahallelere dağıtılmak
üzere muhtarlara 80 bin adet maske
teslim etti.
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ÇİN’DEN MASKE VE ATEŞ ÖLÇER
JESTİ
Karasan Çevre Vakfı Başkanı Kemal Enhoş, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’e Çin’in Yuexi Belediyesi
tarafından hediye edilen ateş ölçeri ve
10 bin adet maskeyi takdim etti. Alanya’ya ziyarete gelen ve Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in misafirperverliğinden oldukça etkilenen Yuexi Belediye
Başkanı, teşekkür etmek için ateş ölçer
ve 10 bin adet maskeyi jest olarak Alanya Belediyesi’ne gönderdi. Başkan Yücel de hediyeler için teşekkür ederek bu
jesti unutmayacaklarını söyledi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN BAKAN
ÇAVUŞOĞLU’NA KARGO
TEŞEKKÜRÜ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, hediye kargonun ulaşımında büyük emeği olan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’na da teşekkür etti. Başkan
Yücel: “Yuexi Belediyesi tarafından hediye olarak yollanan, maske ve ateş ölçer
cihazların bulunduğu diplomatik kargo’nun, sorunsuz şekilde elimize ulaşmasında büyük emekleri olan, Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

YÜCEL: “300 BİNİ AŞKIN MASKE
DAĞITTIK”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Belediye imkanları dahilinde bugüne kadar vatandaşlara ulaştırılmak
üzere 300 bini aşkın maske dağıttıklarını
vurguladı. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak ülkemizde görülen ilk korona
vakasının ardından bütün ekiplerimizle
önemli bir mücadeleye giriştik. Dezenfekte ekiplerimiz, yardım ekiplerimiz,
dağıtım, iletişim ve temizlik ekiplerimiz
gecesini gündüzüne katarak bu tehlikenin yayılmasını engellemek adına muaz-

zam bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda
önce kırsal mahallelerimiz için 50 bin
maske, daha sonra merkez mahallelerimiz için 80 bin maske olmak üzere
muhtarlarımıza toplam 130 bin maske
teslim ettik. Bununla birlikte 300 bini
aşkın maske dağıtımı gerçekleştirdik.
Kendi atölyemizde ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak imkanlarımız dahilinde
dağıtmaya devam edeceğiz.” dedi.
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ALANYA KALESİ’NİN ÖNEMLİ
ANITSAL ESERLERİNDEN
BEDESTEN, KALEYE GERİ
KAZANDIRILIYOR
Alanya Kalesi’ndeki önemli anıtsal eserlerden biri olan ve yıllardır atıl vaziyette bulunan
Bedesten, özgün fonksiyonuna uygun olarak restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarını
yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: “Bu önemli kültür
mirasımızı özgün dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Geleneksel el sanatları çarşısı
olarak kullanılacak bu alan gelecek nesillere de ışık tutacak.” dedi.

Bedestenle ilgili bilgi veren
Başkan Yücel şunları kaydetti:
“İlçemizin en önemli kültür varlığı olan
Alanya Kalesi I. derece arkeolojik, tarihi,
kentsel ve doğal sit alanı olarak tescillenmiş olup yaklaşık 2400 yıldır yaşanılan bir alandır. Tarih boyunca farklı me-
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deniyetlerin anıtsal, sivil yapılarının bir
arada görülebildiği Alanya Kalesi’ndeki
en önemli anıtsal yapılardan biri de Bedesten’dir.
Alanya Belediye Meclisimizin dönemimizde Eylül 2016’da aldığı kararla
restore edilmesi için proje çalışmaları
başlatıldı. Hazırlanan projelerden rölö-

ve ve restitüsyon projeleri ile raporları,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun Kasım 2017 tarih ve 6877
sayılı kararıyla onaylandı. Restorasyon
projeleri Koruma Kurulu’ndan onaylanır
onaylanmaz onarım çalışmalarına başladık.

Bedesten yapısı, Alanya Kalesi’nde “Yukarı Şehir” denilen
tarihi kent dokusunun merkezinde, ilk yapılışı muhtemelen
Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat dönemine dayanan ve
Osmanlı Sultanı Kanuni zamanında büyük ölçüde onarılarak
‘Süleymaniye Camisi’ adını alan Cuma Camisi’nin güneyindeki oldukça geniş bir alanda yer almaktadır. Bazı araştırmacılara göre han, bazılarına göre de Bedesten veya Kapalıçarşı
denilen bir yapı ile bunun doğusunda, Kuzey ve Güney yönünde uzanan arasta yapısının bulunduğu Alanya Kalesi’nde
bir külliye özelliğini barındırır.”

GELENEKSEL EL SANATLARI ÇARŞISI OLACAK
Restorasyon çalışmalarıyla günümüzdeki en iyi korunmuş Ortaçağ kalelerinden olan Alanya Kalesi’nin önemli bir anıtsal
yapısını daha özgün fonksiyonuna uygun olarak yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Yücel: “Şu an itibari ile onarım
çalışmasını büyük oranda tamamladık. Kalan kısımları da tamamlayınca Bedesten’i geleneksel el sanatları çarşısı olarak
değerlendireceğiz.” ifadesini kullandı.

BEDESTEN UYANIYOR
Başkan Yücel: “İlçemizin en önemli kültür varlığı olarak ve aynı
zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmaların devam ettiği Alanya Kalesi’nde, bir dönem turistik
tesis olarak faaliyet gösteren ancak şu an kullanılmayan Bedesten yapısının; özgün fonksiyonunda değerlendirilmesi ve
aslına uygun olarak restore edilmesi, hem dünya mirası çalışmaları kapsamında hem de kültürel değerlerimizin korunması
açısından büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz tarafından
gerçekleştirilen bu çalışma ile Alanya Kalesi’nin önemli anıt
eserlerden biri olan ve yıllardır atıl vaziyette duran Bedesten
yapısını özgün fonksiyonunda restore ederek koruyacağız.”
dedi.
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ALANYA OBA
MEDRESESİ
Kentin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılabilmesi
için tarihi değerlere el atan ve onların restorasyonu için
adeta tüm birimleri seferber eden Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Oba Medresesi’nin restorasyonuna
önümüzdeki günlerde başlanacağını söyledi.
arasında imzalanan protokol gereği
projelendirme çalışmaları başlatılmış ve
Belediyemiz tarafından hazırlatılmıştır.
Medresenin, önce etrafı temizlenerek
ortaya çıkarıldı; ardından Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazı
çalışması tamamlandı. Kazı çalışmasının
bitirilmesiyle birlikte proje çalışmasına
geçildi.
Antalya Koruma Kurulu tarafından da
gerekli onayların alındığı restorasyon
projesinin uygulanabilmesi için onarım
ihalesi açılmış olup önümüzdeki günlerde de çalışmalara başlanacaktır.” dedi.

İlçemizdeki kültür varlıklarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında;
Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde
olan Oba Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 06.02.2017
tarih ve 93 sayılı kararı ile restorasyon
karşılığında 29 yıl süre ile Belediyemiz
tarafından kiralanmıştı.
Medresenin, Alanya’daki Beylikler Dönemi mimarisine ait önemli anıtsal yapılardan birisi olduğunun altını çizen
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel: “Oba Mahallesi 305 no’lu parselde bulunan Oba Medresesi’nin, Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü
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YÖRESEL LEZZETLER
ALANYA BELEDİYESİ İLE
GELECEĞE TAŞINIYOR
Alanya Belediyesi’nin, Mutfak Mirası Alanya sistemi
kapsamında yöresel Alanya yemeklerini tanıtmak ve
yaşatmak için düzenlediği Yöresel Yemek Atölyesi 2020
yılında da yeni katılımcıları ile devam ediyor.

kültürel değerlerin yaşatılması ve aktarılması hususunu çok önemsediklerini,
yemeğin de kültürün vazgeçilmez bir
parçası olduğunu söyledi. Erdoğmuş,
“Katılımcılarımız ile beraber renkli, lezzetli ve bilgi dolu 2 gün geçirdik. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu etti.”
dedi. Kursun tamamlanmasının ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı
Ali Yenialp tarafından katılım sertifikaları
kursiyerlere takdim edildi.
Alanya mutfağına ait 15 yöresel lezzet,
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Mutfağında ev
hanımlarından oluşan eğitim grubuna
tüm teknikleriyle öğretildi. Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi’nin 2
günlük programında, usta öğreticiler tarafından katılımcılara Gülüklü (Hülüklü)
Çorba, Övelemeç Çorbası, Laba Dolması, Soğan Yahnisi, Ülübü Piyazı, Kabak
Tatlısı, Öksüz Helvası, Kırtakı, Bumbar

Dolması, Darı Çorbası, Kuru Patlıcan
Talaturu, S Pasta, Çiğirdik, Kıymalı Etli
Pilav, Alanya Göç Çöreği, Kaşık Helvası
uygulamalı olarak öğretildi.

KURSİYERLER
SERTİFİKALANDIRILDI
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, Alanya Belediyesi olarak
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MUTFAK MİRASI
ALANYA ÜYELERİ
CULINARY CUP’A
DAMGA VURDU
Alanya Belediyesi Gastronomi alanında yaptığı çalışmalarla
İstanbul’da düzenlenen International İstanbul Culinary Cup
2020 etkinliğine katıldı. 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ulusal
ve uluslararası birçok tedarikçi firma ile aşçılar aynı çatı
altında buluşma fırsatı buldu.

ÜYELER ETKİNLİKTEKİ YERİNİ
ALDI

Uluslararası bir ağ olan ve Türkiye’deki
öncülüğünü Alanya Belediyesi’nin sürdürdüğü ‘Mutfak Mirası Culinary Heritage’ sistemi ile ilgili çalışmalar devam
ediyor.
Temel amacı sisteme katılan şehirlerin
mutfak kültürlerini ve yöresel gıda ürünlerini, yerel işletmeler ve üreticiler vası-
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tasıyla etkin ve doğru tanıtmak olan bu
bölgesel gastronomi ağında, 13 farklı
ülkeden 46 şehir yer alıyor. Turizmde
sürdürülebilirlik bağlamında gastronomi unsurlarını kullanmayı hedefleyen
ve başaran Alanya adına bu ağın lisans
sahibi olan Alanya Belediyesi, Mutfak
Mirası Alanya üyeleri ile birlikte fuar alanında yerini aldı.

İstanbul’daki Uluslararası etkinlikte Mutfak Mirası Alanya sisteminin üyelerinden
Alaiye Resort&Spa Hotel, Gold City Hotel Alanya, Sentido Gold Island Hotel,
Mezza Natural Alanya, Nerdek Cafe,
Vatanoğlu Alanya ve Yöresel Alanya Ev
Mutfağı fuarda Alanya Belediyesi ile beraber yer aldı. Katılım sağlayan işletmeler hem Alanya’ya özgü yöresel ürünleri
hem de kendi işletmelerinde yaptıkları
eşsiz lezzetleri fuar ziyaretçilerine tanıttılar.

ALANYA BELEDİYESİ STANDINA
ZİYARETÇİ AKINI
Alanya Belediyesi’ne ait stantta Alanya’da yetişen yöresel ürünlere yer verildi. Alanya yöresine ait meyve ve sebze-

lerden oluşan Alanya manavı standında
kumkuat, alabaş, kan portakalı, muz,
şeker domates, papaya (ağaç kavunu),
diken kabağı, soğan, limon, avokado
çeşitleri, elma, portakal, altın çilek, passiflora, limon görünümlü portakal, ağaç
domatesi (tomarilla), dal muz, Karabaş
otu, kekik çeşitleri, ada çayı, kantaron,
hatmi çiçeği, koyun gülü, üzerlik tohumu, kuru bamya, kuru patlıcan, keçiboynuzu (hünnap), ceviz, kuru incir, kuru
erik, kuru bakla, kabuksuz kuru bakla,
kuru zeytin, menengiç (çıtlık), kırmızı
kestel iç fıstığı, kabuklu badem, kuru
elma, kuru armut, gavıt, yaban mersini
kurusu, kuru üzüm, kuru erik, kuru darı
çeşitleri, kuru fasulye ve turunç reçeli,
S pasta, çiğirdik, Alanya çöreği, kırtaki,
bestel, kıvrım, Alanya kıstırması, peksimet olmak üzere yaklaşık 60 çeşit ürün
sergilendi.

GERİ DÖNÜŞÜM BAŞARISI
SAĞLANDI
Gastronomi dünyasının önemli uzmanları, akademisyenler, ünlü şefler, televizyon programcıları, sanatçılar ve basın mensuplarının ziyareti ile yoğun ilgi
gören Alanya standına 2 gün boyunca
İstanbul’da yaşayan Alanyalılar ve Alanyalı öğrenciler de destek verdi.
Ayrıca Zeliha Sunal koordinatörlüğünde kongre atıklarının katma değerinin
hesaplanması çalışması ile de 2 günde
300 kg geri dönüşümlü atık toplanarak
1.4 kW/s elektrik tasarrufu, 6 metreküp
su tasarrufu, 38 galon fosil yakıt kullanımı engellenmiş olup, 4 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlandı. Bu anlamda da etkinliğin çevreye katma değer
çalışması yapıldı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEŞEKKÜR
Mutfak Mirası Alanya sistemi üyeleri ile
İstanbul’da gerçekleşen etkinlik renkli
görüntüler, lezzetli tadımlar ve bilgilendirmeler ile Alanya Mutfağı ve sistem
adına başarılı bir şekilde tamamlandı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Mutfak Mirası Alanya ağında yer
alan ve etkinliğe katılan kurum-kuruluşlara, firmalara, işletmelere ve ziyaretçilere teşekkür ederek, “Mutfak Mirası
sisteminin lisans hakkını almakla başladığımız yolculuk, üye işletmelerimizin
artması ve oluşan güç birliği ile her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
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ÇEVRECİ ÖĞRENCİLER
GES İLE TANIŞTI
Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya
Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya
Belediyesi Güneş Santralleri, Parlayüksel İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

2015 yılından bu yana Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre
Programı kapsamında çevre faaliyetleri
yürüterek pek çok çevreci projeye imza
atan Yeşil Bayrak sahibi Parlayüksel İlkokulu eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile yaklaşık 3,5 megawatt güce
sahip Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi
Santralleri’ne (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye toplam 70
çevreci öğrenci, eko okul koordinatör
öğretmenleri ve idarecileri katılım sağladı.

MİNİK ÖĞRENCİLER TEKNİK
BİLGİLER EDİNDİLER
Alanya Belediyesi GES–1, GES–2, GES–3
ve GES–4 alanlarını ziyaret eden Eko
Team öğrencilerine yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl
elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi.
Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar
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bulurken, söyleşi sırasında yenilenebilir
enerji kaynaklarının çevresel faydaları
hakkında da bilgi sahibi oldular.

“ÇOCUKLARIMIZI
BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM
EDECEĞİZ”
Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında Alanya
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevreci eğitim dokümanları dağıtılarak öğrencilerin çevre
farkındalığına katkı sağlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en
büyük kurulu gücüne sahip olan Alanya
Belediyesi GES’te çevreye duyarlı diğer
öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğmuş, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanım alanlarının
ve bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması amacıyla çevre projelerine ivme
kazandıracaklarını belirtti.

ÖĞRENCİLER DOĞA TEMALI
SU KABAĞI BOYADI
Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle öğrencilere “doğa” temalı su kabağı boyama
çalışması yaptırılıyor.

Alanya Belediye ekipleri, Oba Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü merkez şantiyesinde öğrencilere
su kabağı boyama çalışması yaptırıyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nde görevli ressamlar tarafından 15 hafta olarak planlanan bu
faaliyette ilk olarak Ayşe Melahat Erkin
İlkokulu öğrencileri merkez şantiyeyi ziyaret ederek su kabağı boyadı.

rilerini geliştirmelerine de destek oluyor. Akrilik boya ile su kabağı boyama
tekniklerinin öğretildiği çalışmalar 15
hafta olarak planlandı.
Öğrencilere doğayı sevdiren, el becerilerini ve görsel hafızalarını geliştiren
çalışma, okullardan gelen talepler doğrultusunda uzatılabilecek.

AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE
DOĞAYI SEVDİRMEK, EL
BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK
İlkokul öğrencilerini Belediye ressamları
ile buluşturarak Alanya’yla özdeşleşen
geleneksel su kabağı boyama çalışması
yaptıran Alanya Belediyesi, doğayı sevdirmenin yanı sıra öğrencilerin el bece-
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TRAFİK EĞİTİM
PARKI’NDA
UYGULAMA ALANI
GENİŞLETİLDİ
Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda, daha bilinçli
bireyler yetiştirmek amacıyla uygulama alanları genişletildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde parkın içerisine mini tünel,
üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı yapıldı.

Binlerce çocuğa trafik bilinci aşılayan
Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı,
eğitim materyallerini genişletti. Hem
yaya hem de şoför olarak öğrencilerin ne yapması gerektiğini uygulamalı
olarak anlatan görevliler, aynı zamanda
eğitim yelpazesini de genişletti. Öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri için
yapılan uygulama alanlarına mini tünel,
üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı
da eklendi. Yapımı kısa süre içerisinde
tamamlanan eklemelerin yanı sıra eğitimler de aralıksız devam ediyor.
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ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN
ÖĞRENİYOR
Her gün onlarca çocuğu ve ailesini misafir eden Alanya Belediyesi Trafik Eğitim
Parkı’nda çocuklar eğlenirken öğreniyor. Teorik olarak verilen bilgiler ışığında uygulama alanına geçen öğrenciler,
burada akülü araba ile test yapıyor, trafik
lambalarının olduğu yaya geçitlerinde
karşıdan karşıya kontrollü geçiş yapıyor.

SEZONUN İKİNCİ OYUNU
GRÖNHOLM METODU
BASINA TANITILDI
Alanya Belediye Tiyatrosu’nun (ABT) ikinci oyunu Tiyatro
Salonu’nda düzenlenen lansmanla basına tanıtıldı. 20192020 tiyatro sezonuna hızlı başlayan Alanya Belediye
Tiyatrosu, sezonun ikinci oyunu “Grönholm Metodu”yla 10
Ocak’ta seyirci karşısına çıktı.

Gösterime girecek oyunlarımıza tüm
halkımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GRÖNHOLM METODU
İspanyol yazar Jordi Galceran’ın yazdığı
“Grönholm Metodu” adlı oyunun yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum yapıyor.
Oyunda; Aysel Özdemir, Birke Muratal Doğan, Fırat Onur Deniz ve Mustafa
Erman Doğan rol alıyor. Dekor tasarımı
Tayfun Çebi, kostüm tasarımı ise Alanya
Belediye Tiyatrosu kostüm sorumlusu
Merve Nural tarafından yapıldı. Işık tasarımını Barbaros Gülaçtı’nın üstlendiği
oyunun müziklerini Gürkan Çakıcı besteledi. Dekor uygulaması ise Alanya Belediyesi Demir ve Marangoz atölyelerinde yapıldı.

Oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu A Salonu’nda yapılan toplantıyla basına tanıtıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Tiyatro Müdürü Hüseyin
Çinal, ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı
Kutertan, Yönetmen Yardımcısı Vedat
Akbulut ve oyuncular katıldı. 10 Ocak
Cuma akşamı saat 20.00’de ilk gösterimi yapılan oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı.

“9 YETİŞKİN, 6 ÇOCUK
OYUNUMUZLA 95 TEMSİL
YAPTIK”
Tiyatro Salonu’nda yapılan lansmanda basına bilgi veren Alanya Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Alanya
Belediye Tiyatromuz 9 yetişkin, 6 çocuk
oyunuyla 2019-2020 sezonunda seyirci
karşısında olmaya devam ediyor. Hem

tiyatro salonundaki temsillerimizle, hem
de turnelerimizle geçtiğimiz sezon 95
temsil yaptık. Köylerimizdeki programlar, Liseler Arası Tiyatro Şenliğimiz ve
salondaki temsillerle sezonda yaklaşık
30 bin seyirciye ulaştık. Bu temsiller sadece şehrimizle de sınırlı kalmadı. Üç
tane turnemiz vardı. Ayrıca uluslararası
platformlarda da Belediye Tiyatromuz
hem şehrimizi hem de ülkemizi en güzel
şekilde temsil etti.” dedi.

7 DALDA 9 FARKLI ÖDÜL
Belediye Tiyatrosu oyuncularının başarılı performansıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Yardımcısı Yenialp,
“Oyuncularımızın başarısı bizleri daimaonurlandırmıştır. Bir sezonda 7 dalda 9
farklı ödül aldık. İşte tam da burada 10
Ocak’ta yeni oyunumuz Grönholm Metodu’nun da ilk gösterimi yapıldı.

Oyunda bir şirketin toplantı odasında iş
görüşmesine gelen dört adayın işe kabul edilmek için verecekleri sınavlarda
birbirleri ile olan amansız mücadelelerini anlatılıyor. Oyun aynı zamanda günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini
ortaya koyuyor.
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KÜTÜPHANEDE
“TEMİZ KİTAP” DÖNEMİ
Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar COVID-19 virüsüne
karşı dezenfekte edilerek okuyucuya teslim ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla tüm kitaplar, kütüphaneye
kazandırılan dezenfektan cihazından geçirildikten sonra teslim edilip teslim alınıyor.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Salgının ülkemizde yayılmaya
başlamasıyla birlikte Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatlarıyla
halkın sağlığını korumak adına bu cihazı
temin ederek kütüphanemize kurduk.
Kriz günlerini evde geçirmek zorunda
olan vatandaşların boş vakitlerini en iyi
şekilde değerlendirmelerine destek olmak istedik. Emine Hacıkura Kütüphanesi olarak bu dönemde kütüphanemizi
açık tutarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu hizmeti de güvenli hale getirebilmek adına yeni dezenfektan cihazımız bu süreçte bize büyük bir kolaylık
sağlıyor.” dedi.
Covid-19 virüsü salgınının ülkemizde
de baş göstermesi sebebiyle Alanya
Belediyesi tüm sosyal hizmet alanlarında mücadele başlattı. Virüs endişesiyle
kısıtlama getirilen ancak kitap hizmetine
devam eden Alanya Belediyesi Emine
Hacıkura Kütüphanesi’nde 25 Mart 2020
itibariyle yeni bir dönem başladı. Koronavirüs salgınının ardından aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyen Alanya
Belediyesi, Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı
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Emine Hacıkura Kütüphanesi’ne yeni bir
dezenfektan cihazı kazandırdı. Bu sayede virüsün kitap takaslarıyla bulaşıp, yayılmasının önüne geçildi. Ozon ve mor
ışın yardımıyla yaklaşık 32 saniyede bir
kitabı dezenfekte edebilen cihaz, tek bir
tüp ile 80 bin saat çalışıp, 8 milyon kitaba işlem uygulayabiliyor.

“VİRÜSÜN KİTAP YOLUYLA
BULAŞMASININ ÖNÜNE
GEÇECEK”

SPOR

ULUSLARARASI JUJITSU
NEWAZA AÇIK AKDENİZ
KULÜPLER TURNUVASI
YAPILDI
Ulusal Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya
Belediyesi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirilen Uluslararası
Jujitsu Newaza Açık Akdeniz Kulüpler Turnuvası 25 Ocak
tarihinde 75. Yıl Spor Salonu’nda yapıldı.

Ulusal Jujitsu Federasyonu ile Alanya
Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Kimura Spor Kulübü’nün katkılarıyla Türkiye, Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Ukrayna ülkelerinden 80 sporcu mücadele
etti. Dereceye giren sporcular; madalya
ve belgelerini Ulusal Jujitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, federasyon
yetkilileri ve antrenörler tarafından aldı.
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KESTELSPOR
ŞAMPİYONLUK
KUPASINI ALDI
BAL Liginde şampiyon olarak TFF 3. Lig’e yükselen
Kestelspor, Milli Egemenlik Stadı’nda düzenlenen görkemli
bir törenle kupasını aldı.

Törende Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan
Çavuşoğlu, Kestelspor Kulüp Başkanı ve
Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent
Uğur açılış konuşması gerçekleştirdi.
Van’ da ve Siirt’ te şehit olan polislerimizi
anarak konuşmaya başlayan Kestelspor
Kulüp Başkanı Levent Uğur, “2016 yılında Alanya Belediye Başkanımız Adem
Murat Yücel’in bize vermiş olduğu görev
ve yetki ile başladığımız görevde 3. Lige
kadar yükseldik. Başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Onursal
Başkanımız Adem Murat Yücel, Alan-
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yaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
ve emeği geçen herkese teşekkür eder,
sonsuz şükranlarımı sunarım. “dedi.
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “ Bugün Kestelspor’umuz 3.
Lige çıktı. Bu bir gururdur. Bu çalışmanın, azmin, emeğin, sahada dökülen
terin bir başarısıdır. Her zaman Kestelspor’umuzun yanındayız. Maddi ve
manevi, gerekse futbolcu olarak desteklerimiz devam edecektir. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Kestelspor, Alanyaspor bizim
her şeyimiz. Kuruculuğuna tanıklık ettiğim, futbolculuğunu yaptığım, Kulüp
başkanlığını yaptığım ve Birinci Amatörden, Süper Amatöre çıkmasına tanıklık,
Süper Amatörden BAL Ligine çıkmasına
tanıklık ettim. Bugün de BAL Liginden
3. Lige çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar emeği
geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.’’ dedi.

PLAKET TÖRENİ YAPILDI
Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Alanyaspor Kulüp Başkanı ve kardeşi
Hasan Çavuşoğlu’na, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’e, Alanya
Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Erdoğan, Tunahan Kasapoğlu ve Nazmi
Yüksel’e, Tüfad Alanya Başkanı Yaşar İncepıçak’a Kulübe bağış yapan, sponsor
olan firmalara ve Yönetim Kurulu Üyelerine yaptıkları desteklerden dolayı plaket verdi. Ardından sporculara kupa ve
madalyaları verildi.
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20. ALANYA ATATÜRK HALK
KOŞUSU VE YARI MARATONU
YAPILDI
“Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile
düzenlenen 20. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı
Maratonu 8 Mart tarihinde 353 kişinin katılımıyla yapıldı.
Yarışın ilk startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel verdi.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi
işbirliği ile Anıt Önünde gerçekleşen yarışlarda yarı maratonda 87, halk koşusu
5 kilometrede 192 ve 2 kilometrede 74
sporcu mücadele etti. Yarı maratonda
mücadele eden Hasan Turgut 1 saat 18
dakika 55 saniye ile birinci, Kirill Medvedev 1 saat 19 dakika 25 saniye ile ikinci
ve Çağlar Kasım 1 saat 21 dakika 5 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda Meryem
Kılınç Gündoğdu 1 saat 28 dakika 52 sa-
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niye ile birinci, Alevtina Stetsenko 1 saat
30 dakika 11 saniye ile ikinci ve Meryem
Merve Tunçbilek 1 saat 55 dakika 42 saniye ile üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödüllerini Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş ve
Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri
verdi.

GRAND PRİX ALANYA
ULUSLARARASI 1.2 YOL
YARIŞI TAMAMLANDI
13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Grand Prix Alanya
1.2 Yol Yarışı’ nda 234 sporcu pedal çevirdi. Alanya
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda
kadınlarda birinci Rusya’dan Daina Klimova olurken;
erkeklerde birinci Polonya’dan Power Bernas oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye
Bisiklet Federasyonu tarafından onaylanan; Grand Prix Alanya Uluslararası
1.2 Yol Yarışı Alanya İskele Meydanı’nda
kadınlar yarışıyla başladı. 90 elit kadının
yarıştığı turda 3.33.56 saniye ile Rusya’dan Daina Klimova birinci, 3.36.14
saniye ile Belarus’ tan Hanna Tserakh
ikinci ve 3.36.14 saniye ile Ukrayna’ dan
Anna Nahirna üçüncü oldu.

Schormair ve 2.54.13 süre ile Türkiye’den Onur Balkan üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazanan isim oldu.
Dereceye giren sporcular ödüllerini yetkililer tarafından aldı.

144 elit erkek bisikletçinin mücadele
ettiği yarışta ise 2.53.08 süre ile Polonya’dan Power Bernas birinci oldu. İkinci 2.53.08 süre ile Almanya’dan Fablan
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TÜRKİYE
DALGA SÖRFÜ
ŞAMPİYONASI
YAPILDI
Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 50 sporcunun
katılımıyla 2 gün boyunca Kleopatra Plajı’nda Türkiye Dalga
Sörfü Şampiyonası yapıldı.

Sporcular kısa tahta ve uzun tahta kategorilerinde birbirleriyle ve dalgalarla
kıyasıya mücadele etti. Kısa tahta erkekler kategorisinde birinci Tunç Üçyıldız,
ikinci Yasin Pehlivan ve üçüncü Karahan
Atilla Şenol oldu. Kısa tahta kadınlarda ise birinci Aleyna Hadimoğlu, ikinci
Özlem Ada ve üçüncü Selen Kılıç oldu.
Uzun tahta erkeklerde Yasin Pehlivan birinci, Yamaç Yenigün ikinci ve İrfan Çelikay üçüncü oldu.
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18 yaş altı erkeklerde Yamaç Yenigün
birinci, Eren Özdemir ikinci ve Veysel
Demir üçüncü oldu. 18 yaş altı kısa tahta erkeklerde birinci Yamaç Yenigün,
ikinci Eren Özdemir ve üçüncü Recep
Ali Üzülmez oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya
Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur,
Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdür Yardımcısı Sami Açıkalın, Gelişmekte Olan
Spor Branşları Federasyonu İdarecileri
Selçuk Eksi ve Mutlu Tarhan verdi.

EUROHOCKEY INDOOR CLUP
TROPHY YAPILDI
Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği’nde EuroHockey Indoor Clup Trophy Atatürk Spor
Salonu’nda 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa’nın en iyi 8 takımı
arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonada Türkiye’yi
temsil etti.

Şampiyonaya İngiltere’nin East Grinstead, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina,
Hollanda’nın SCHS, İrlanda’nın Three
Rock Rovers, Portekiz’in AD Lousada,
İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen ve
Fransa’nın Luc Ronchin HC takımları ile
Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü
Spor Erkek Hokey Takımı katıldı.
Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey
Takımı şampiyonayı birincilikle tamamladı. Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina
takımı ikinci ve Fransa’nın Luc Ronchin
HC takımı üçüncü oldu. Şampiyonada
Gaziantep Polisgücü takımından Reza
Norouzzadeh gol kralı olurken, en iyi kaleci İngiltere’nin East Grinstead takımından Smith Patrick seçildi. En iyi oyuncular Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina

takımından Fujs Gregor ve Fransa’nın
Luc Ronchin HC takımından Lockwood
Viktor oldu. Dereceye giren sporculara
kupa ve madalyaları yetkililer tarafından
verildi.

