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ALANYA BELEDİYESİ
AİLE VE KADIN DESTEK
MERKEZİ AÇILDI

Sevgili
Alanyalılar
Alanya Bülten dergimizin yeni sayısıyla
sizlerle yeniden bir aradayız.
Yaklaşık 2 yıldır pandemi dolayısıyla zor
günler geçiriyoruz. Hepimizin hayatını derinden etkileyen pandemi hayatımızı, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Çok büyük acılar,
kayıplar yaşadık ve hȃlȃ yaşamaya devam
ediyoruz.
Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için pandemi ile mücadelemiz devam ederken, bir taraftan da
yatırımlarımızı ve projelerimizi Alanya halkımızın talep ve ihtiyaçları dorultusunda
sürdürüyoruz.
Üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla,
pandemiye rağmen birçok projemizi hayata geçirdik.
Alanya Belediye binası inşaatımız hızla
devam ediyor. Kaba İnşaatı tamamlandı,
iç aksam çalışmaları sürüyor.
Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane projemizin (Cuma Pazarı)
ihalesi 20 Eylül’de gerçekleştirildi. İnşallah
ihale sürecinden sonra inşaatına başlayacağız.
Oba mahallemizde 200 çocuk kapasiteli
Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatımız hızla
devam ediyor. Çok kısa sürede tamamlanarak, çocuklarımızın hizmetine açacağız.
750 öğrenci kapasiteli Fahri Gürses Etüt
ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’mizi ta-

mamlayarak, 4 Ekimden itibaren lise ve
mezun öğrencilerimizin hizmetine açtık.
Şehit ve gazi yakınları ile dar gelirli lise öğrencilerimize ücretsiz eğitim vereceğimiz
etüt merkezimizle aynı zamanda eğitimde
fırsat eşitliği de sağlayacağız.
Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin üst katında Aile ve Kadın Destek
Merkezimizi hayata geçirdik. Şiddete uğrayan ve zor durumda olan kadınlarımıza
ücretsiz psikolojik destek, hukuk danışmanlığı ve aile danışmanlığı veriyoruz.
Ayrıca kadınlarımız ücretsiz diyetisyen hizmetinden de faydalanabiliyor.
Konaklı mahallemizde 2200 kişi kapasiteli
Konaklı Düğün Salonu ve Kültür Merkezi’ni Konaklı ve bölge halkımızın hizmetine
kazandırdık. Tesis içinde öğrencilerimizin
faydalanabileceği zengin bir kütüphaneyi de öğrencilerimizin hizmetine sunduk.
Öğrencilerimiz kütüphanede aynı zamanda bilgisayar ve internet hizmetinden de
yararlanabilecek.
Mahmutlar ve Konaklı mahallelerimizde
spor alanlarımızın yapımı devam ediyor.
Sağlıklı ve çevre dostu bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Bisiklet Yolu Projelerimizi sürdürüyoruz. 30 km’lik kesintisiz
bisiklet yolu projemizin Kestel-Mahmutlar-Kargıcak etabını tamamladık. Alanya’yı
bir bisiklet şehri yapmak için bisiklet yolları yapımına devam ediyoruz.

Alanya Belediyesi olarak kentimize yeni
prestij caddeleri kazandırmaya devam
ediyoruz. Saray Polis Karakolu ile Vergi
Dairesi Kavşağı arasında yeni prestij caddemizi bölünmüş yol olarak hayata geçirdik. Sıcak asfaltı, yenilenmiş kaldırımları,
yeraltı konteynırları ve peyzaj düzenlemesi ile şehrimize yakışır bir cadde olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Kızılalan Mevki’nde, bölgenin en büyük
eğlence ve dinlenme merkezi olacak,
Alanya’nın değerine değer katacak Macera Parkı projemizin yapımı hızla devam
ediyor.
Alt ve üst yapı çalışmalarıyla kentimize
vizyon katmaya devam ederken, bir çok
medeniyetin izlerini taşıyan şehrimizde,
unutulmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürel
değerlerimizi şehrimizin belleğine kazandırıyoruz.
Alanya Kale’mizde Bedesten’i restore ederek el sanatları çarşısı olarak hizmete açtık.
Ayrıca Alanya Kalemiz’de tarihi bir Alanya
Evi’ni restore ederek, yöremizin yemek
kültürünü tanıtacağımız, Alanya’nın özel
tatlarını yerli ve yabancı turistlere tattırabileceğimiz Mutfak Kültürü Evi’ni Alanya
Kalemiz’de hayata geçirdik. Demirtaş Av
Köşkü’nü de restore edip, Avcılık Müzesi
olarak Alanyamıza kazandırdık. Oba Medresemiz’in restorasyonu ise devam ediyor.

Selçuklu’nun kışlık başkenti Alanya’nın Selçuklu hükümdarı Alaaddin
Keykubat tarafından fethinin 800. yıl dönümünü kutluyoruz. Fethin
800. yılında restore ettiğimiz tarihi yapıları, Alanyamız’ın zengin kültürel mirasına kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Geçtiğimiz aylarda ülkemizde afetlerle mücadele ettik. Yangın, arkasından sel felaketi dolayısıyla zor günler yaşadık.
Biz, Alanya Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, araç ve personelimizle
yangınların başladığı ilk günden bugüne kadar hep yangınla mücadelede ve afet bölgesinde vatandaşlarımızın yanındaydık.
Yangından zarar gören Manavgat başta olmak üzere Gündoğmuş ve
Akseki’ye, ayrıca selden etkilenen Kastamonu’ya sosyal yardım desteği sağladık.
Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Son yılların en büyük afetlerinden biri olan yangınlar ve Karadeniz’de
meydana gelen sel felaketinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet diliyorum.
Yüce Allah bu acıları bizlere bir kez daha yaşatmasın.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
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ALANYA BELEDİYE BAŞKANI
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, belediyenin tüm imkânlarını
yangın bölgelerine seferber etti.
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AVSALLAR KAPALI PAZAR YERİ HİZMETE AÇILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Batı bölgesine kazandırdığı Avsallar
Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı.

74
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HAYRİ DOĞAN CADDESİ
ASFALTLANDI
Alanya Belediyesi’nin yeni açtığı imar
yolları arasında yer alan Oba mahallesi
Hayri Doğan caddesi asfaltlandı.

26

AVSALLAR MAHALLESİ
KONAK CADDESİ’NE
KONFORLU VE KALİTELİ YOL
Kent genelinde asfalt, yol açma, kaldırım
ve altyapı çalışmalarını sürdüren Alanya
Belediyesi, bunların dışında SSB beton
yol yapımına da devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL’DEN
ÇOCUKLARA KARNE
HEDİYESİ 3. ALANYA
ULUSLARARASI ÇOCUK
FESTİVALİ

42

ALANYA
BELEDİYESİ’NE
BÜYÜK ÖDÜL

Başkan Yücel’in erişilebilir yerel
yönetim hizmetleri taçlandırıldı.

ALANYA’NIN FETHİNİN
800. YIL DÖNÜMÜ
KUTLAMALARI TÜM YILA
YAYILDI
Alanya’nın Sultan Alaaddin Keykubat
tarafından fethinin 800. yıl dönümü
kutlamaları, Atatürk Spor Salonu’nda
düzenlenen lansman ile başladı.

“3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali”
Alanya’da yapıldı.

80

56. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 3. VE 4. ETABI
ALANYA DA YAPILDI
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 25 takımdan 175 bisikletçi pedal çevirdi.

HİZMET ve ALTYAPI

KONAKLI KÜLTÜR
MERKEZİ VE
DÜĞÜN SALONU
KAPILARINI AÇTI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Batı bölgesi
için projelendirdiği ve 18 milyon TL’ye inşa edilen dev
hizmeti, Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, 24
Temmuz’da kapılarını halka açtı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, seçim vaatlerinden biri olan Kültür
Merkezi ve Düğün Salonu projesi sözünü yerine getirdi. 2 milyon 750 bin TL’si
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
hibe edilen ve 18 milyon TL’ye yapılan,
1200 kişilik iç, 1000 kişilik dış mekanı ile
Batı bölgesinin sosyal alan ihtiyacını en
iyi şekilde karşılayan, 150 araçlık kapalı
otoparka sahip Konaklı Kültür Merkezi
ve Düğün Salonu faaliyete geçti.

SALONUN İLK MİSAFİRLERİ
ÇOCUKLAR OLDU
Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu’nda incelemelerde bulunan Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
salonun tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını belirtti. Bölge sakinleri ile
de sohbet eden Başkan Yücel, çocuklara salonu gezdirirken “Biz yaptık, sizler
koruyacaksınız.” dedi.

ALANYA’NIN İKİNCİ EŞGİLİK DÜĞÜN
SALONU
Konaklı Kültür Merkezi’ni diğerlerinden ayıran
önemli bir özelliğini de hayata geçiren Alanya
Belediyesi ekipleri, Batının en kalabalık mahallesine hizmet verecek Merkezde büyük bir
dış mekân da tasarladı. Alanya’nın geleneksel
Eşgilik Düğün konseptini içeren bu bahçede,
düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek.

2200 KİŞİ KAPASİTELİ

Konaklı mahallesi, Ketir mevkine 8 bin m² alana projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu, her türlü kültürel aktivitenin
düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin
yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sahip. 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli
düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışmaları gibi tüm aktivitelerin de düzenlenebileceği 1000 kişilik dış mekânı ile toplam 2200 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Küçük çaplı
etkinlikler için daha küçük bir toplantı salonu
da yer alıyor.

BÖLGENİN İLK KÜTÜPHANESİ YENİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMETE
GİRDİ
Alanya Belediyesi, Konaklı Kültür Merkezi ve
Düğün Salonu birçok aktivitenin yanı sıra eğitim yuvası olarak da hizmet veriyor. Konaklı
Kültür Merkezi içerisinde zengin bir kütüphane, Batı bölgesinin ilk kütüphanesi olarak
2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete
girdi. Kütüphane dijital kütüphane olarak da
hizmet vermeye başladı. Bölge halkı boş zamanlarını kütüphanede geçirebilecek, öğrenciler ise ödevleri için araştırma yapabilecek.

YÜCEL: “GELENEK VE
GÖRENEKLERİMİZE UYGUN
TASARLANDI.”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 2 yıllık çalışmalarımızın sonucunda hem Konaklı’mıza hem
de bölge halkına hizmet eden Konaklı Kültür
Merkezi’miz, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hizmet veren modern bir tesis oldu.
Merkezimiz, nikah salonları, dijital kütüphaneleri, 150 kişilik kapalı otoparkıyla birlikte bölge halkına hizmet vermeye başladı. 18 milyon
TL’ye tamamlanan tesisimizle batı bölgemizin
büyük bir ihtiyacını karşılamış olduk.” dedi.

4
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HİZMET ve ALTYAPI

AVSALLAR KAPALI
PAZAR YERİ
HİZMETE AÇILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Batı
bölgesine kazandırdığı Avsallar Kapalı Pazar Yeri hizmete
açıldı. Başkan Yücel, Alanya’nın en büyük kapalı pazar yeri
olma özelliği taşıyan dev yatırım alanını ziyaret ederek,
pazar esnafına “hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in Batı bölgesine söz verdiği kapalı pazar yeri, tamamlanarak hizmete
açıldı. Alanya’nın en büyüğü olarak inşa
edilen Avsallar Kapalı Pazar Yeri, birçok
özelliğiyle bölge halkının ihtiyaçlarını
gidermesi için tasarlandı. Başkan Yücel,
pandemi kurallarına göre yerleşen pazar esnafını ziyaret etti.

6

5 BİN m² ALANA DEV YATIRIM

BEREKET DUASINA KATILDI

Avsallar mahallesine bağlı 2917 parselde bulunan ve 4. 720 m² alana inşa edilen Modern Kapalı Pazar Yeri’nde zabıta
odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler,
mescitler ve özellikle Kurban Bayramı’nda kullanılmak üzere küçükbaş hayvan
kesimi için 1 adet kesimhane bulunuyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ile ekibi ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, her Pazar açılışında rutin olarak gerçekleştirilen bereket duasına katıldı. Duanın ardından
tezgahları tek tek ziyaret eden Başkan
Yücel, esnaflara hayırlı olsun dileklerini
iletirken vatandaşlarla da sohbet etti.

ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021
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HİZMET ve ALTYAPI

“MUHTAR EVİ”
PROJESİ HAYATA
GEÇİRİLDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hizmet sınırları
içerisinde görev yapan mahalle muhtarlarının daha verimli
bir ortamda çalışmalarını sağlamak için “Muhtar Evi”
projesini hayata geçirdi. 15 mahalleye yapılan Muhtar
Evleri hizmete başladı. Proje, geri kalan mahallelerde de
uygulanmaya devam edecek.

DİNEK-KARGICAK ARASI
BİSİKLET YOLU PROJESİNİN
KESTEL-KARGICAK ETABI
TAMAMLANDI
Alanya Belediyesi’nin, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında uyguladığı kesintisiz
bisiklet yolu projesinin Kestel-Kargıcak etabı tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Dinek’ten Kargıcak’a kadar yaklaşık 30 km’lik kesintisiz bisiklet yolu projemizin,
Kestel/ Mahmutlar/Kargıcak etabını da tamamladık. Projemizin kalan kısmı da tamamlanınca
bisikletine binen bir vatandaşımız sahil bandını kesintisiz boydan boya gezebilir. ” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, göreve geldiği ilk günden beri
büyük önem verdiği bisiklet yolu projelerini geliştirmeye devam ediyor. Alanya’ya kazandırılan bisiklet yolunun önem
ve gerekliliği her geçen gün hissedilirken, Başkan Yücel bu kez sahil bandına
kesintisiz bir bisiklet yolu kazandırdı.

TAKSİ DURAKLARINDAN SONRA
MUHTAR EVLERİ
Şehrin kent kimliğini korumak ve estetik
bir görünüm sağlanmak amacıyla kent
merkezi ve mahallelere tek tip ‘Taksi Durağı’ kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şimdi de Muhtar
Evi Projesi’ni hayata geçirdi. mahalle
muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet
vermesini sağlamak amacıyla bu projeyi
hazırladıklarını belirten Başkan Yücel, ilk
uygulamanın Oba mahallesinde yapıldığını söyledi.

VATANDAŞLARIN MUHTARLARA
ULAŞMASI KOLAYLAŞTI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Muhtar Evi Projesi muhtarlara konforlu bir çalışma ortamı sağlarken
aynı zamanda vatandaşların da muh-
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tarlara daha kolay ulaşmasına imkȃn
veriyor. 30 metrekare olarak tasarlanan
muhtar evlerinin içerisinde ofis bölümü,
wc ve mutfak yer alıyor.

15 MUHTAR EVİNİN YAPIMI
TAMAMLANDI
İlçe genelinde başlatılan projenin ilk
uygulaması Oba mahallesinde yapıldı.
Devamında ise Güllerpınarı, Sugözü,
Konaklı, Fığla mahallerine, 2021 yılında ise Hacet, Şekerhane, Cikcilli, Kestel,
Demirtaş, Uğrak, Büyükhasbahçe, Bektaş, Kargıcak ve Kızlarpınarı’nda devam
etti.
15 mahallenin Muhtar Evi’nin tamam
olduğunu belirten Belediye Başkanı
Yücel, projenin tüm mahallelerde uygulanacağını söyledi. Bektaş, Kargıcak
ve Kızlarpınarı mahallelerine Muhtar Evi
kazandırıldı.

YÜCEL: “KONFORLU VE
GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞI
OLUŞTURACAĞIZ. ”
Projenin Dinek-Kestel etabı da tamamlanınca Dinek’ten bisikleti ile sahil boyu
gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz
olarak Kargıcak mahallesine kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını
belirten Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak
göreve geldiğimiz günden buyana şehrimize prestij kazandıracak projelere
imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bisikleti ile Dinek’ten sahil bandını kullanarak
Kargıcak’a kadar kesintisiz, güvenli ve
konforlu ulaşım sağlayabileceği bisiklet
yolu projemizi hayata geçiriyoruz. Kestel-Mahmutlar-Kargıcak etabını tamamladık. Kalan bölümü de inşallah en kısa
zamanda tamamlayacağız. Şehrimizdeki
bisiklet yollarımızı artırarak konforlu ve
güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Yol
güzergahında aynı zamanda yayalarımız

için de yürüyüş yolu, gölgelikli oturma
alanları oluşturarak Alanya’mıza değer

katacak modern bir sahil bandı düzenliyoruz. ” dedi.
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HİZMET ve ALTYAPI

KONAKLI-PAYALLAR-TÜRKLER
SAHİL PROJESİ BAKANLIKTAN
2 MİLYON HİBE ALDI
Alanya Belediyesi’nin Konaklı, Payallar ve Türkler mahallerini kapsayan muhteşem sahil
projesine Bakanlıktan 2 milyon lira hibe yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank’tan projemiz için 2 milyon TL hibe aldık. Dev
projemiz tamamlandığında Türkler, Payallar ve Konaklı mahallelerini kapsayan rekreasyon
alanımız, bölgeyi cazibe merkezi hâline getirecek. ” dedi.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından projelendirilen
Türkler, Payallar ve Konaklı mahallelerini
kapsayan rekreasyon alanı için Başkan
Yücel ve ekibi kolları sıvadı. Projenin kısa
süre içerisinde ihale edilerek 2022 yaz
sezonuna tamamlanması hedefleniyor.

2 MİLYON TL HİBE İLE BİRLİKTE 2
MİLYON TL DE KREDİ HAKKI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, dev rekreasyon alanı için projenin tamamen hazır olduğunu ve alt yapısının tamamlandığını açıkladı. Başkan
Yücel; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
İlbank’a projemizi sunduk. Takdir gören
projemiz, Bakanlığımız ve İller Bankası
tarafından 2 milyon TL hibe alarak ödüllendirildi. Ayrıca 2 milyon TL de kredi
hakkı elde ettik. ” dedi.

58 BİN M²’LİK DEV ALANDA YOK YOK
58. 000 metrekarelik dev alanda yürüyüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlıların vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, meydan,
seyir terası, kafeterya, plaj voleybol sahası, basketbol sahası, Lineer parkur, 2 adet
minibüs ve 105 araçlık otopark alanları yer alacak. Ayrıca alanın uygun genişlikte
olan kısımlarında ve karayolu kaldırımının dışında 1440 metre yürüyüş yolu planlandığı açıklandı.

HEDEF YEŞİL VE BİSİKLET ŞEHRİ OLMAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehre kazandırılan bu tür dev projelerin ana hedefinde yeşil alanları artırmak ve bisikletin kullanımını yaygınlaştırarak
doğal dengeyi korumak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; “Alanya Belediyesi olarak, Türkiye ve Alanya’nın geleceğini şekillendirecek kentsel dönüşüm
sürecinde bu tür dev projeler sayesinde ekolojik dengeyi korumayı hedefliyoruz.
Motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliği ve iklim değişikliğine neden olan kirleticilerin
azaltılması amacıyla bisiklet yollarının yaygınlaştırılması konusunda her türlü projeyi şehrimize kazandırmak istiyoruz. ” dedi.

4 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU
Cazibe merkezi olması beklenen rekreasyon alanı projesi içerisinde 4 km’lik
bisiklet yolu yapılacak. Bisiklet yolu çift
şeritli gidiş geliş olacak ve zemin olarak
hasır çelik beton üzeri süpürge işlemi
yapılarak kayganlığın azaltılacağı açıklandı. Ayrıca bu proje kapsamında 20
noktada bisiklet parkı alanı ayrılmış olup
toplamda 100 adet bisiklet park edilebilecek. Bisiklet yolunda batıdan doğuya
yol uzunluk mesafeleri 500 metrede bir
mesafe işaretlemesi zeminde yapılacak.

10
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MAHMUTLAR AHMET
YATMAZ CADDESİ SİL
BAŞTAN YENİLENDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar
mahallesinde Ahmet Yatmaz caddesini baştan sona yeniledi.
Başkan Yücel, “Mahmutlar Ahmet Yatmaz caddesini baştan
sona yenileyerek, estetik ve kaliteli hâle getirdik. ” dedi.
Kaldırımı ve cadde düzenlemesi ile sil
baştan yenilenen Mahmutlar Ahmet Yatmaz caddesinde asfalt serim işlemi de
tamamlandı.

“CADDE YENİLENİP,
ASFALTLANDI. ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturmak için
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Mahallelerimiz arası ulaşım ağını zen-

ginleştirmek, vatandaşlarımıza alternatif
ulaşım güzergâhları oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor.
Bunu yaparken ayrıca merkez ve kırsal
bağlantılarını da kesintisiz hâle getiriyoruz. Mahmutlar’ımızın en önemli caddelerinden Ahmet Yatmaz’ı kaldırım ve
asfaltıyla birlikte sil baştan yeniledik. Bu
caddemiz Barbaros ve Atatürk caddesi
arasında bağlantı yolu oluşturan önemli
bir güzergah. Bölgemize hayırlı olsun. ”
dedi.

KESTEL 30 METRE
İMAR YOLU’NDA
ÇALIŞMALAR
HIZLANDI
Alanya Belediyesi tarafından Kestel İsa Küçülmez caddesinden
Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için
başlatılan yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 30
metre genişliğindeki yeni bağlantı yolu, 3 kilometre uzunluğa
sahip olacak.
Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kestel mahallesi İsa
Küçülmez caddesini Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi’ne bağlayacak
bağlantı yolu için çalışmalarını hızlandırdı. Dolgu ve hafriyat çalışmalarının
sürdürüldüğü yolda ayrıca, yol güzergâhında bulunan sulama kanalının da yeri
değiştiriliyor.

YENİ SANAYİ SİTESİ VE DİM
MAĞARASI’NA KOLAY ULAŞIM
SAĞLANACAK
3 kilometre uzunluğa, 30 metre genişliğe sahip olan yeni imar yolu, sadece
Üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak;
aynı zamanda Kestel mahallesine taşınacak yeni Sanayi Sitesi ve Dim Mağarası’na ulaşımı da kolaylaştıracak.

larını tamamladığımız, belirli noktalarda da 18. madde çalışmalarını yaparak
bitirdiğimiz, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi (ALKÜ) ve D-400 arasındaki
bağlantı yolunu açmak için kolları sıvadık. 30 metre genişlikte, 3 km uzunlukta
olacak bu yolla birlikte bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna da şimdiden
kalıcı bir çözüm ürettik. Üniversitemizin
yeni döneminde yolu tamamlayarak
bölge halkımızla birlikte öğrenci ve akademisyenlerimizin hizmetine sunacağız.
Bu yolda bölge halkımızın da çok büyük
emeği var. Kendilerine bu hoşgörüleri
için çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

“OLUŞACAK TRAFİK
YOĞUNLUĞUNA ŞİMDİDEN
KALICI ÇÖZÜM ÜRETTİK. ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, uzun zamandır planladıkları yeni
bağlantı yolunu açmak için kolları sıvadıklarını vurgulayarak şunları söyledi;
“Yol medeniyet, konfor, zamandan tasarruf demektir. Uzun zamandır planladığımız, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan-

12
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KONFORLU VE
RAHAT ULAŞIM İÇİN
KENT GENELİNDE
HUMMALI ÇALIŞMA

ALANYA BELEDİYESİ TRAFİK
YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM
OLACAK YOLU ASFALTLADI
Alanya Belediyesi, yeni çevreyoluna bağlanacak olan 20
metrelik imar yolu projesinde çalışmalarını tamamladı.
Başkan Yücel’in; “Bölgenin trafik keşmekeşliğini
sonlandıracağız. ” dediği projede, yolun açılan bölümünün
sıcak asfalt serimi yapıldı.

Alanya Belediyesi, kentin ulaşım ağını genişletmek ve
mahalleler arası ulaşımı rahatlamak için yeni imar yollarının
açımına devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, “İmar planında yapılaşmaya ayrılan yerleşim
yerlerinde vatandaşlarımızın refahını artırmak için altyapı
ve imar yollarını açmaya devam ediyoruz. ” dedi.

Alanya Belediyesi, mahalleler arası ulaşım ağını rahatlamak için yeni yerleşim
alanlarında imar yolu olarak ayrılan yolları açıyor.

MAHMUTLAR, KARGICAK
VE DEMİRTAŞ’TA YENİ İMAR
YOLLARI AÇILIYOR
Alanya Belediyesi, Alanya’nın gözde
yerleşim yerleri Mahmutlar, Kargıcak ve
Demirtaş mahallesinde imar yollarının
açımına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Mahmutlar ve Demirtaş mahallesinde 30 metre genişliğindeki imar yolu ile
Kargıcak mahallesinde 12 metre genişliğindeki imar yolları açılıyor.

14

KIRSAL MAHALELERDE YOL
ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR
Alanya Belediyesi, kırsal mahalleleri modern ve kullanışlı yollarla buluşturmaya
devam ediyor. Bu kapsamda Güzelbağ,
İncekum, Kocaoğlanlı, Dim Üzümlü,
Çamlıca, Güney, Sapadere ve Fakırcalı
mahallesinde yol ve altyapı çalışmaları
sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, imar yollarının açılmasının önemine vurgu yaparak, “İmar yollarını açarak
düzensiz yapılaşmanın önüne geçmek
ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. ” dedi. Başkan Yücel,
“Merkez mahallelerde imar yolu açma
çalışmalarımız süratli bir şekilde devam

ediyor. Bu bölgelerde ulaşımdan altyapıya sürdürdüğümüz çalışmalar artarak
devam edecek. ” diye konuştu.

Alanya Belediyesi, şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Oba
mahallesi Portakal caddesi üzerinde
projelendirilen ve yapımına ivedilikle
başlanan 20 metrelik imar yolunda sona
gelindi. Oba mahallesi Portakal caddesi üzerinde yol açma işlemi ve alt yapısı
tamamlanan yolda, sıcak asfalt serim iş-

lemi yapıldı. Yeni çevreyolunun da hizmete açılmasıyla birlikte, hem D-400’ün
hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun
azalacağı öngörülüyor.

BAĞLANTI YOLLARI TEK TEK
HİZMETE AÇILIYOR
Oba mahallesi ve çevresinde son yıl-

larda oluşan yoğun yerleşimle birlikte trafik sorunu da gündeme gelmişti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, ekibiyle birlikte yoğunluğu azaltmak için kolları sıvarken, bu bağlamda
birçok bağlantı yolu daha açıldı. 2Oba
ve Tosmur’u sahile bağlayan 20 metrelik yolun da faaliyete geçmesiyle birlikte
bölgede trafik yoğunluğu düzene girdi.
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HAYRİ DOĞAN CADDESİ
ASFALTLANDI
Alanya Belediyesi’nin yeni açtığı imar yolları arasında yer alan Oba mahallesi Hayri Doğan
caddesi asfaltlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çarşamba, Cikcilli ve Oba
mahallesi kaliteli ve alternatif bir ulaşım güzergâhına kavuştu. ” dedi.
Alanya Belediyesi tarafından ulaşıma
açılan Cikcilli ve Metro Market arkasından Oba Çarşamba caddesine bağlantısı yapılan Hayri Doğan caddesi
asfaltlandı. Kaldırım ve orta refüj dolgu
çalışmalarının da tamamlandığı 20 metre genişliğindeki cadde, Olive Garden
Düğün Salonu bağlantı yoluna kadar
devam ediyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “370 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolun asfaltının da tamamlanmasıyla birlikte Çarşamba caddesine kadar kesintisiz ulaşımı sağlamış
olduk. ” dedi. Çarşamba, Cikcilli ve Oba
mahallesi’nin alternatif kaliteli bir yola
kavuştuğunun altını çizen Başkan Yücel,
“Vatandaşlarımız bu yolda kaliteli bir seyir yaşarken, zamandan ve yakıttan da
tasarruf etmiş olacaklar. ” şeklinde konuştu.

BATI MAHALLELERİNDE ASFALT
SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in batı
mahalleleri için programa alarak Okurcalar’dan başlattığı,
70 kilometrelik asfalt çalışması eylül sonuna kadar
tamamlanacak. Başkan Yücel, çalışmaların İncekum
etabında incelemelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Alanya Belediyesi tarafından Batı
mahallerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda
70 km’lik asfalt çalışması yapacaklarını
belirten Başkan Yücel, çalışmaların son
etabının sürdüğü İncekum mahallesine
giderek çalışmaları koordine etti.

“ASFALT ÇALIŞMALARI
EYLÜL SONUNA KADAR
TAMAMLANACAK. ”
“Doğu, Batı, merkez ve yaylalar olmak
üzere dört farklı alanda asfalt çalışmalarımız devam ediyor.” diyen Başkan
Yücel, “Batı’da Avsallar, Okurcalar, İncekum ve yukarıdaki mahallelerimizde
70 kilometrelik asfalt çalışmamız vardı.
Bunun üçte birlik kısmını tamamladık.
Eylül sonuna kadar da diğer bölümlerini bitirip kış mevsimi gelmeden asfalt
çalışmalarını tamamlamış olacağız. ” ifadelerini kullandı.

“BU YOL AVSALLAR İÇİN CAN
SUYU OLACAK. ”
Başkan Yücel, “Yaklaşık 2 aydır burada
altyapı çalışması sürdürdük. Sağlıklı ve
en iyi şekilde yıllarca hizmet verecek
şekilde hazırlık yaptık. Yerleşim alanlarında sıcak asfalt yapıyoruz, yeni ve ham
olan yollarımızda da sıcak asfalta geçeceğiz. Bu yeni açtığımız yol da Avsallar
için can damarı oldu. Şimdi de asfaltını
tamamlayıp hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. ” diye
konuştu.

16
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ALANYA’NIN YENİ
PRESTİJ CADDESİ
HİZMETE GİRDİ
Alanya Belediyesi tarafından Saray Polis Karakolu ile Vergi
Dairesi Kavşağı arasında başlatılan bölünmüş yol ve prestij
caddesi projesi tamamlandı. Sıcak asfalt serim ve kaldırım
çalışmaları tamamlanan yol çift şerit olarak trafiğe açıldı.
Yolun merkeze gelen şeridine diğer bisiklet yollarıyla
bağlantıyı sağlayacak bir de bisiklet yolu yapıldı.

gözü caddeleri arasında başlatılan çalışmayla elektrik direkleri sökülerek yeni
hatlar toprak altına alındı. Belediye, ayrıca çöp konteynerlerini de yer altına aldı.
Bu çalışmalarla birlikte caddede hem
güvenlik önlemi artırıldı hem de alandan tasarruf sağlanarak görüntü kirliliği
ortadan kaldırılmış oldu.

YOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK
HİZMETE GİRDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, göreve geldiği günden bu yana
Alanya’ya kazandırdığı prestij caddelerine bir yenisini daha ekledi. Stad ve Sugözü caddeleri arasında başlatılan yol
ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Stad caddesi arasındaki asfalt seriminden önce mekanik serim ve sıkıştırma işlemi yaptı. Bu işlemle birlikte asfalt kalitesi ile ömrünün artırılması ve araç geçiş
konforunun yükseltilmesi amaçlanıyor.

MEKANİK KAPLAMA İLK KEZ
DENENDİ

ELEKTRİK HATLARI VE
KONTEYNERLER YER ALTINA
ALINDI

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asfalt kalitesini artırmak adına Saray mahallesi Sugözü ve

Alanya Belediyesi, yeni prestij caddesinde bölgedeki elektrik hatlarını da yer
altına aldı. Buna bağlı olarak Stad ve Su-
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Yapımı tamamlanan caddedeki çalışmalar neticesinde özellikle 25 metrelik yol
üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına tek şerit olarak hizmet veren
Kadıpaşa mahallesi, Sugözü caddesi,
Vergi Dairesi önündeki yol çift şerit olarak hizmete açıldı.

BİSİKLET YOLU AĞI GENİŞLİYOR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in Alanya genelinde oluşturmak
istediği bisiklet yolu ağı bu caddelerden de geçecek. Başkan Yücel, Bütün

Alanya’yı bisiklet ile ulaşılabilir kılmak
adına oluşturulan bisiklet yollarının hem
güvenli ulaşımı hem yaya hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını
sağlayacağını söyledi.

YÜCEL: “KENTİMİZİ
MODERNLEŞTİRMEYE DEVAM
EDİYORUZ. ”
Yapımı tamamlanan ve hizmete açılan
yeni prestij caddesi için açıklama yapan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel; “Yeni prestij caddemizde çalışmalarımız tamamlandı. Anadolu Hastanesi kavşağından başladığımız çalışmayı Vergi Dairesi önüne kadar getirdik.
Buradaki yoğun çalışmanın neticesinde
de Vergi Dairesi önündeki yolu çift yöne
dönüştürerek 25 metrelik yol üzerindeki trafik yoğunluğunu azalttık. Yaptığımız bu uygulamalarla, bir yandan güzel
Alanya’mızın eskiyen ve verimsiz hâle
gelen caddelerini yeniliyor bir yandan
da kentimizi modernleştiriyoruz. ” dedi.

ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021

19

HİZMET ve ALTYAPI

KONAKLI MAHALLESİ’NİN
CADDE VE KALDIRIMLARI
YENİLENİYOR
Alanya Belediyesi, Alanya’nın önemli turizm
merkezlerinden olan Konaklı mahallesinde hizmet ve
yatırımlarını sürdürüyor. 2020’de 30 bin metrekare parke
taşı döşenen Konaklı’da, 2021 yılı içinde de 28 bin m²
parke döşeme ihalesi yapılacak.
2020 YILINDA YOL VE
CADDELERE 30 BİN m² PARKE
YAPILDI
Alanya Belediyesi önemli turizm merkezlerinden olan Konaklı mahallesinde
son bir yılda ana arterler başta olmak
üzere bağlantı yolları ile beraber 30 bin
metrekare parke taşı döşeme işi gerçekleştirdi.
Her biri Konaklı’nın prestij caddeleri
olarak anılan caddelere orta refüj peyzaj

KOŞDAVUT
YOLU’NA ASFALT
MÜJDESİ
Alanya Belediyesi, Koşdavut Yolu’nda 7 kilometrelik asfalt
için yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, halkın yoğun
olarak kullandığı Koşdavut Yaylası’nın yolunu konforlu ve
güvenli bir hâle getireceklerini söyledi.

ve kaldırım çalışması yapılarak estetik
görünüm kazandırıldı. Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, parke taşı
çalışmasının Pazar yeri yolunda devam
ettiğini açıkladı. 2021 yılı için 28 bin
metrekare daha parke ihalesi gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Yücel, “Tüm
mahallelerimiz gibi Konaklı mahallemizde hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu
yönde gece gündüz çalışmaya devam
edeceğiz. ” dedi.

Alanya Belediyesi, Alanya’nın Doğu ve
Batı yaylalarında programa aldığı yol
düzenleme, asfalt ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda
Koşdavut ve Sapadere arasındaki 7 kilometrelik yolun asfaltlanması için düğmeye bastı.

20

Asfalt için hazırlık, genişletme ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğü Koşdavut yolunun asfalt programına alındığını söyleyen Alanya Başkanı Adem
Murat Yücel, yayla yollarındaki düzenleme çalışmalarının Kaş-Çamlıca Yaylası’nın ardından Koşdavut ve Sapadere
Yaylası’nda devam ettiğini söyledi. Baş-

kan Yücel, “Bilindiği gibi Gazipaşa’dan
Alanya ve Gündoğmuş’a kadar bölge
halkının yoğun olarak kullandığı bir yayla. Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine
getirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. ” dedi.
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MUHTARLARDAN BAŞKAN
YÜCEL’E TEŞEKKÜR

DOĞU BÖLGESİNE
110 KM’LİK ASFALT

Seki ve İshaklı mahalle muhtarları ile
mahalle sakinleri, Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Başkan Yücel, “Alanya’mızın
her köşesinde, vatandaşlarımızın ulaşım
konforunu artırmak için çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Doğuda ve batıda asfalt çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Alanya’mızın doğusundaki
mahallelerimize asfalt sezonu sonuna
kadar 110 kilometre kaliteli asfalt dökeceğiz.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, 110
kilometre asfalt sözü verdiği doğu bölgesinde çalışmalar
Seki ve İshaklı mahallelerinden başladı. Mahmutlar,
Kargıcak, Demirtaş ile kırsal ve yayla yollarını kapsayan 23
mahalleye hizmet edecek yolda çalışmalar hızlandı.

“YIL SONUNA KADAR 250 KM
ASFALT YOL YAPACAĞIZ. ”

Alanya’nın Doğu bölgesindeki mahalle
muhtarlarıyla ile bir araya gelen Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
muhtarların talepleri doğrultusunda eylül ortasına kadar 110 kilometre asfalt
sözü vermişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarına Seki ve İshaklı mahallelerinden
başladı. Başkan Yücel, kısa sürede hizmete açmayı planladıkları yolların bölge halkına büyük ulaşım kolaylığı sağlayacağını belirtti.
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“Yıl sonuna kadar hedef koyduğumuz
200-250 kilometrelik asfalt çalışmalarını
tamamlayacağız. ” diyen Başkan Yücel,
“Çok şükür Doğu ve Batıda hedeflerimizin yarısını gerçekleştirdik. Hedefimizden sapmadan doğuda 23, Batıda
19 mahallede çalışmalarımız devam
ediyor. Gazipaşa sınırına kadar yeni yollarda çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri ve konforlu bir ulaşıma erişmeleri için
yayla yollarında devam çalışmaları da
kısa sürede bitireceğiz. Yıl sonuna kadar 250 kilometrelik asfaltı tamamlamış
olacağız. ” diye konuştu.
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ALANYA BELEDİYESİ
YAYLA GRUP YOLLARINDA
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Alanya Belediyesi, sık kullanılan yayla yollarının konforunu
artırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak
için başlattığı çalışmaları Tırılar, Kocaoğlanlı, Sarımut,
Çayarası, Gökbel, Özvadi, Mahmutlar ve İmamlı yollarında
yoğunlaştırdı.

TÜRKTAŞ VE DİM UZUNÖZ
MAHALLESİ’NE BETON YOL
Alanya Belediyesi Türktaş ve Dim Uzunöz mahallelerinin
ara sokaklarını beton yolla kapladı. Yayla özelliği taşıyan bu
mahallerde ulaşımı kolaylaştırmak ve ana yollarla bağlantıyı
sağlamak için ara yollar betonla kaplandı.

Özellikle grup yollarında devam eden
çalışmalar dere geçişlerine büyük çaplı
yağmur suyu büzleri konularak sel sularına karşı önlem alınarak devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL,
“VATANDAŞLARIMIZ ULAŞIMDA
SORUN YAŞAMAYACAK. ”
Altyapı ve düzenleme çalışmalarının
ardından yayla yollarının asfaltını yapacaklarını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İhalesini yaptığımız yolların asfaltına başlayacağız.
Vatandaşlarımız yaylasına, bahçesine
sorunsuz bir şekilde yaz kış gidip gelebilecekler. Sarımut ve Gökbel Yaylası’ndaki şantiyelerimizden planlanan çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz.
” dedi.
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Yayla sezonu öncesinde Süleymanlar,
Dim, Mahmutseydi ve Dere mahallesinde ihtiyaç duyulan yollarda başlattığı beton yol uygulamasını tamamlayan
Alanya Belediyesi ekipleri, ikinci olarak
Türktaş ve Uzunöz’ün yollarını da betonladı. Sapadere mahallesinde ise yol düzenleme ve altyapı çalışmaları sürüyor.
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AVSALLAR MAHALLESİ KONAK
CADDESİ’NE KONFORLU VE
KALİTELİ YOL
Kent genelinde asfalt, yol açma, kaldırım ve altyapı
çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, bunların dışında
SSB beton yol yapımına da devam ediyor. Bu kapsamda
Kapalı Pazar Yerine ulaşımı sağlayan Avsallar mahallesi
Konak caddesi beton yolla kaplanarak yolun kalite ve
konforu artırıldı.

“HALKIN YOĞUN KULLANDIĞI
BİR GÜZERGAH. ”

ALANYA BELEDİYESİ YENİ
MOBİL ATIK GETİRME
MERKEZLERİ’NİN
KURULUMUNA DEVAM EDİYOR
Alanya Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü,
‘Sıfır Atık’ çalışmaları
kapsamında Mobil Atık
Getirme Merkezleri’ni
yaygınlaştırıyor.
Alanya Belediyesi kent genelinde çevre
kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırmak
için örnek çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda oluşturulan Mobil Atık
Getirme Merkezleri’ne yenileri eklenerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Akıllı
belediyecilik ve sürdürebilir çevre adına
kurulan bu Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde, kâğıt-karton, metal, cam, elektrikli-elektronik ve atık yağlar toplanıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, yeni oluşturulan Mobil Atık Getirme Merkezleri’nin kente hayırlı olması
temennisinde bulunurken vatandaşlardan da projeye destek istedi.

13 metre genişlik, 1200 metre uzunluğa
sahip yolun yoğun kullanılan bir cadde
olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Beton
tekniğine uygun olarak ölçümleri titizlikle yapılan yol çalışmasında beton
yol yapımında kullanılan özel tekerlekli
silindirler ve fıskiye aracı kullanıldı. Batı
bölgemize kazandırdığımız Avsallar Kapalı Pazar Yeri’ne de ulaşımı sağlayan
Konak caddesini kaliteli beton asfaltla
kapladık. Bu yol hem bölgede yaşayan
yerleşik yabancı nüfusun hem de yerli
halkın yoğun olarak kullandığı önemli
bir güzergah. ” dedi.
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BAŞKAN
YÜCEL’DEN YENİ
ÇEVRE YOLU İÇİN
ORTAK ÇALIŞMA
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapımı devam
eden yeni Çevre Yolu projesi için Antalya Karayolları 13.
Bölge Müdürü Salih Cengiz, MHP Alanya İlçe Başkanı
Mustafa Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa
Toklu ve birim amirlerinin katılımıyla bir toplantı
gerçekleştirdi.
Alanya’nın trafik yoğunluğunu büyük
oranda azaltacak olan yeni Çevre Yolu
projesi için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’in koordinatörlüğünde Karayolları’nın Mahmutlar Şantiyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda,
yeni Çevre Yolu’nun devam eden çalışma etaplarındaki kamulaştırma planlamalarına bağlı eksiklikler görüşüldü.

YENİ ÇEVRE YOLU
2022 SONUNA KADAR,
MAHMUTLAR’DAN D-400 İLE
BAĞLANACAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, yeni Çevre Yolu’nun 2021 yılı
sonunda Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve yeni Sanayi Bölgesi’ne kadar
olan kısmın tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Yücel ayrıca, yeni Çevre
Yolu’nun 2022 yılı sonuna kadar da
Mahmutlar mahallesinden D-400 karayolu ile buluşacağını açıkladı.

YENİ ÇEVRE YOLUNUN HAYAT
DAMARLARI OLAN İMAR
YOLLARI DA MASAYA YATIRILDI
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
harita üzerinde yeni Çevre Yolu’na
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adeta hayat damarı olacak imar yolları
ile ilgili son durumu paylaştı. Başkan
Yücel, kamulaştırma planlamalarına
dair sorunların en kısa sürede giderilerek imar yollarının açılacağı ve Alanya’nın trafik keşmekeşliğini ortadan
kaldıracaklarını söyledi.

KONYA, HADİM, TAŞKENT YOLU
D-400’E BAĞLANIYOR
Toplantı çerçevesinde önemli konulardan birisi de Konya-Alanya arasında
bağlantı sağlayan Hadim ve Taşkent
yolunun ivedilikle D-400’e bağlantısı
oldu. Ulaşım açısından önem derecesi
yüksek bu yolun da acilen D-400 Çevre Yolu’na bağlanacağı açıklandı.

YÜCEL: “ALANYA’MIZIN TRAFİK
KEŞMEKEŞLİĞİNİ ORTADAN
KALDIRACAĞIZ. ”
Toplantı hakkında bilgi veren Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
verimli geçen toplantı neticesinde
ivedilikle çalışmalarına hız kazandıracaklarını ve Alanya’nın yıllarca trafik
sorununa çözüm olacak projenin kısa
sürede bitirileceğini söyledi. Başkan
Yücel; “Toplantımızda, Alanya’mızın
çehresini değiştirecek ve imar yolla-

rımızla birlikte ulaşım keşmekeşliğini
ortadan kaldıracak yeni Çevre Yolu
projesini masaya yatırdık. Projedeki
kamulaştırma planlamalarına bağlı eksikleri ve projeye hayat verecek
imar yolları üzerindeki elzem konuları
değerlendirdik. Ortak çalışmalarımız
neticesinde üniversite ve yeni sanayi
bölgesine kadar olan kısmı 2021 yılı
sonuna kadar tamamlayacak, 2022 yılı
sonuna kadar da yeni Çevre Yolu’nun
Mahmutlar mahallemizden D-400 ile
buluşmasını sağlayacağız. Ayrıca Konya/Hadim/Taşkent yolunun, D-400
Çevre Yolu ile bağlantısını da sağlayacağız. Emeği geçenlere şükranlarımı
sunuyor, bu mega çalışmanın Alanya’mız adına hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi.

yacak geçiş güzergahını gösteren “Ağ
Değişikliği” hakkında bilgi verildi. Çalışmalarımız kurumlar arasında koordineli şekilde devam ediyor. ” ifadelerini
kullandı.

TOPLANTININ SONUÇLARI
OLUMLU YANSIMAYA BAŞLADI
Şubat sonunda yapılan toplantı sonuç
vermeye başladı. Çalışmaların kurumlar arasında koordineli bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Yücel,
“Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nden toplantıyla ilgili 19 Ağustos’ta
Alanya Belediye Başkanlığı’na resmi
yazı geldi. Yolun Mahmutlar mahallesinden D-400 ile buluşmasını sağla-
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MACERA PARKI İÇİN GERİ SAYIM
SÜRÜYOR BAŞKAN YÜCEL;
“MACERA PARKI ALANYA’NIN
SİMGESİ OLACAK. ”

ekipler tarafından yapılacak. ” dedi.

“ÇOK FONKSİYONLU BİR ALAN
OLUŞTURULDU. ”
Oluşturulan Macera Parkı’nın onlarca
farklı aktiviteyi misafirlerine sunacağını
belirten Başkan Yücel, “Burada vatandaşlarımız kır lokantası, idari bina, yöresel ürünler satış yeri, manej ve hayvan
barınağı, ağaçlar arası yürüyüş parkuru,
kader atlayışı, yarış parkurları, dev salıncak, ağaçlar arası raylı kayma hattı, pa-

intball alanı, çocuk oyun alanı, trekking
ve doğa yürüyüşü yapmaya uygun yürüyüş yolları ile benzeri üniteler, otopark
gibi imkânlara erişebilecekler. Çok yeni
fonksiyonların yer alacağı bir alan oluşturduk. ” diye konuştu.

“SONBAHARDA VATANDAŞLARIN
HİZMETİNE AÇACAĞIZ. ”
Yerli yabancı ziyaretçilere gün boyu
farklı sosyal aktivite imkȃnı sunacaklarını söyleyen Başkan Yücel, “Vatandaş-

larımızın sosyal aktivite alternatiflerini
artırabilecekleri bir rekreasyon alanı ve
eğlence merkezi oluşturduk. Büyük bir
kısmı tamamlandı. İnşallah sonbaharda
burayı açacağız. Tüm halkımız buradan
faydalanabilecek. ” ifadelerini kullandı.
Çalışma alanına ziyaretini gerçekleştirmesinin ardından Kızılalan mevkinde
vakit geçiren çocuklarla bir araya gelen
Başkan Yücel, projeyi çocuklara da anlattı. Çocukların da fikirlerini dinleyen ve
proje hakkında bilgiler veren Başkan Yücel’e çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Macera Parkı’nın yapımı için geri sayım sürerken çalışmaları yerinde inceleyen Başkan
Yücel, “100 dönümlük alanda doğayla uyumlu olarak tasarlanan projemiz bölgemizin
simgesi olacak. ” dedi.

Kente kazandırdığı mega projelerle
7’den 70’e her kesime yönelik güçlü hizmet ağı kuran Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, yerli-yabancı tatilciler ve vatandaşlar için de cazibe merkezleri ve sosyal donatı alanları oluşturmaya devam ediyor. Şehir yoğunluğundan
ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için Asmaca mahallesi Kızılalan mevkinde Macera Parkı projesinin
temelini atan Başkan Yücel, bu projeyi
de kısa sürede tamamlayıp hayata geçirmeyi hedefliyor.
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100 DÖNÜME YAYILMIŞ MEGA
PROJE

“EĞLENCE PARKURLARININ
MONTAJ AŞAMASINA GELDİK. ”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce projelendirilip yapımı yürütülen ve Alanya Belediyesi’nin “sosyal
belediyecilik” misyonunu taşıyan “Macera Parkı” projesi 100 dönümlük bir
alanda hayata geçecek. Tesis için bölgede budama dışında tek bir ağaca dokunulmadığını belirten Başkan Yücel, tesis
sayesinde turizm döneminde konaklama sürecini uzatmayı hedeflediklerini
ve bölgeyi canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Macera Parkı’nda yer alacak fonksiyonların montajının kısa süre içerisinde
başlayacağını ifade eden Başkan Yücel,
“Alanın alt ve üst yapılarının, sanat yapılarının ve hâlihazırlarının tespitlerinin
ardından inşaat kısımları da büyük bir
ölçüde tamamlandı. Bundan sonra burada yer alacak tüm fonksiyonların montaj aşamasına geçiyoruz. İngiltere’den
siparişi verilen tüm eğlence amaçlı
fonksiyonlarımız demonte olarak buraya gelecek, burada kurulumları uzman
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YÖRÜK GÖÇÜ ELİKESİK
KAVŞAĞI’NDA HAYAT BULDU
Temalı park projelerini hayata geçirerek şehrin cazibesini
artıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu
kez şehrin Batı girişine yapılan yeni parkta Yörük göçünü
canlandırdı.

Elikesik Kavşağı’nda yapımı devam
eden parkın çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarımını inceleyen Başkan Yücel,
Yörük kültürünün sembolleştirilerek
kentin batı girişine yeni bir imaj kazandırıldığını belirtti.

15. 700 METREKARELİK ALAN
YENİDEN TASARLANDI
Atalarımızdan günümüze miras kalan,
Yörük göçünden esinlenilerek tasarlanan
ve uygulaması devam eden proje içerisinde sahra çölü, deve, eşek, köpek, insan
heykelleri kullanılarak Yörük göçü sembolize edildi. Ayrıca alanda hurma, palmiye,
ılgın, akasya, cocos türü ağaç ve ağaççıkların yanı sıra kum alanda kaktüs türleri
kullanılacak. Doğal göletin etrafında ise
saz, sulak bitki türlerine yer verildi.
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12 MAHALLEMİZE YENİ PARK VE
SOSYAL DONATI ALANI KAZANDIRIYORUZ
Parklarda yapılan inceleme sonrası çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, Kızılalan mevkinde Macera
Parkı, Elikesik Kavşağı’nda Yörük göçü
temalı düzenleme, Payallar, Tepe ve Saray mahallelerinde park ve rekreasyon
alanı yapımına başlandığını, Oba mahallesinde ise Terapi Parkı ile birlikte 5
tane de semt parkının ihale aşamasında
olduğunu açıkladı. Başkan Yücel, Alanya’nın toplam 12 farklı noktasına yeni
park, sosyal donatı ve rekreasyon alanları kazandıracaklarını söyledi.

OBA MAHALLESİ’NE BÖLGENİN
İLK VE TEK TERAPİ BAHÇESİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın
marka değerine katkı sağlayacak yeni bir park projesini
daha Oba mahallesinde hayata geçiriyor. Birçok özelliği ile
Akdeniz Bölgesi’nde ilk olan ObaTerapi Parkı’nın ihalesi
yapılarak, yapım çalışmalarına başlandı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba mahallesinde
2133 metrekarelik alana yapımı planlanan terapi parkında bitki tünellerinden
doku yürüyüş yollarına kadar pek çok
fonksiyon yer alacak.
Vatandaşların şehirden ayrılmadan rahatlayıp doğaya dönebileceği, içerisinde mini kafeteryası, koklama bölgeleri,
yenilebilir ve tıbbi bitki bölgeleri, yürüyüş yolları, rüzgar çanları, kuş evleri,
baharatlı dokunma masası, su bölgeleri,
biyolojik havuzu, şifalı bitkiler bahçesi, doku yürüyüş yolları, heykeller, mini
kaskatlı havuz, oturma alanları, bitki tünelleri ve gezinti yolları bulunan Terapi
Parkı’nın ihalesi yapıldı. Parkın yapımına
kısa sürede başlanması hedefleniyor.

“DUYU ORGANLARIMIZI
CANLANDIRACAK BİR PARK
OLACAK. ”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Oba mahallemiz’de ziyaretçilerin
ruhuna dinginlik katacak bir park inşa
edeceğiz. Birçok özelliği ile tek ve örnek
niteliğindeki parkımızda diğer parklarımızda olmayan birçok özellik yer alacak.
Aromatik bitkilerle, süs ve biyolojik havuzlarla yapacağımız örnek bir peyzaj
uygulaması ile hem göze hem duyulara
hem de gönüllere hitap edecek bir park
olacak. İhalesini gerçekleştirdik. En kısa
zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Alanyamıza hayırlı olsun. ” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: YEŞİL ALAN
SAYISINI 3 KATINA ÇIKARDIK
“Göreve geldiğimizden bu yana Alanya’nın yeşil alan sayısını 3 katına çıkardık. Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, Damlataş Gökkuşağı Çocuk Parkı gibi pek çok
temalı parkı şehre kazandırdık. Yeni hedefimiz bunu daha da katlamak. ” diyen
Başkan Yücel, 7 mahallenin daha yeni
park ve sosyal donatı alanlarına kavuşacağını müjdeledi.
Pandemiye rağmen yatırımlarını katlayan Alanya Belediyesi, nüfusun yoğunlaştığı şehir merkezine ve mahallelere
vatandaşlara nefes alacak yeşil alanlar
kazandırmaya devam ediyor.
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ALANYA BELEDİYESİ PORTAKAL
CADDESİNİ YEŞİLLENDİRDİ
Alanya Belediyesi tarafından ulaşıma açılan Oba mahallesi
Portakal caddesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler tarafından bitkilendirme ve peyzaj çalışması yapıldı.

ALANYA BELEDİYESİ GÜNEŞTEN
ALDIĞI ENERJİYİ KATLAYARAK
BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR
Alanya Belediyesi üretirken çevreyi korumayı da başarılı bir şekilde sürdürüyor. Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GES Güçlendirme DC Güç Artışı Projesi’ni hayata geçirdi.
Bu kapsamda Akdeniz EDAŞ ile DC Güç Artışı Projesi Sistem Kullanım Anlaşması imzalandı.
GES- 3 ve Alanya GES- 4 Projesi kapsamında toplam 13276 adet panel kullanıldı. DC güç artışı ile beraber GES 1,
GES 2, GES 3 sahalarında toplam % 10
güç artışı sağlandı. Ayrıca yapılan bu DC
güç artışı tadilat projesi ile GES 1, GES
2, GES 3 santrallerinin 3. 583, 74 kWp
olan kurulu gücünü 3. 879, 94 kWp ye
çıkartıldı ve toplam panel sayısı 14563’e
yükseltildi.
Bu kapsamda GES 4 ile GES güçlendirme projeleri, Alanya Belediyesi Güneş
Enerji Tesisi’nin performansını %25 artırdı. Alanya Belediyesi artık %25 daha
çok enerji karşılığı para kazanıyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelindeki park ve refüjlerde bitkilendirme
çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar
kapsamında, Oba mahallesi Portakal
caddesinde 1800 metrekarelik orta refüj ve kavşaklarda bitkilendirme yapıldı.
Refüjlerin sulama sistemi için ayrıca sondaj çalışması da yapıldı.

REFÜJLERE ZAMAN AYARLI
OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ
Bölgenin çehresini değiştirecek düzenlemeler tamamlandıktan sonra caddenin, daha modern bir görünüm kaza-
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nacağını vurgulayan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Hazırlanan
refüjde sondaj çalışması yapılarak hem
işçilikten hem de zamandan tasarruf
sağladık. 1800 m²’lik orta refüjdeki yeşil
alan, yeni uygulanacak otomatik sulama
sistemi ile düzenli sulanacak ve bu sayede de sudan tasarruf edeceğiz. Sulama
sistemi zaman ayarlı olduğundan daha
geç vakitlerde, araç ve insan trafiğinin
daha az olduğu saatlerde devreye girecek. Sistem tamamen toprak altında
olduğundan hiçbir şekilde çevreye de
zarar vermeyecek. ” dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yenilenebilir enerji kaynakları ile çevresel
yaklaşımı, güneşten enerji ve gelir elde
ederek kazanan belediye olma isteği
ile 2017 yılında Güneş Enerji Santralleri
kurmaya başlamıştı. Her geçen gün güneşten aldığı enerjiyi artırmak için yeni
projeler yapan Alanya Belediyesi, mevcut kurulu gücünü artırmak için GES
Güçlendirme DC Güç Artışı Projesi’ni
hayata geçirdi.

PROJE ANKARA’DA ONAYLANDI
Toslak mahallesinde yaklaşım 100 dönüm alana projelendirilen Güneş Enerji
Tesisi’ne ilave olarak 286, 20 kWp (1080
adet panel) gücünde panel yerleştirildi.
Akabinde Haziran 2020 tarihinde hazır-

lanan DC güç artışı projesi, Ankara TEDAŞ tarafından onaylandı ve tesis inşaat
işleminin tamamlanmasıyla birlikte üretime başladı.

Faaliyete geçirilen proje ile 2017 yılından günümüze kadar 4 yıllık geçen sürede, 2021 yılı Ağustos ayı da dâhil olmak üzere toplam 21. 843. 212, 26 kWh
elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz
Elektrik Perakende Satış A. Ş. ’ ye 17.
861. 673, 86 TL değerinde gelir faturası
kesildi.

Alanya Belediyesi’nde düzenlenen imza
törenine, Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Akdeniz EDAŞ’ı temsilen Müşteri
Operasyonları Direktörü Pervin Acar ve
Akdeniz EDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü M. Emin Şekeroğlu katıldı. Törende, “DC Güç Artışı Projesi Sistem Kullanım Anlaşması. ” imzalandı.

GÜÇ ARTIŞI İLE DAHA FAZLA
ENERJİ DAHA FAZLA GELİR ELDE
EDİLDİ
Alanya GES- 1, Alanya GES- 2, Alanya
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ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAM

KIRSAL BÖLGELERDEKİ SOKAK
HAYVANLARI TEK TEK AŞILANIP
KISIRLAŞTIRILIYOR
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kent genelindeki çalışmaları sürüyor.
Kırsal mahallelerde çalışmalarına hız veren ekipler, sokak hayvanlarını tek tek aşılarken,
beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarının
korunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri adına çalışmalarına devam
ediyor. Kentin merkez ve kırsal mahallelerinde beslenme noktaları oluşturan
ekipler, sağlık kontrollerinin de yapılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor.
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait Mobil Kısırlaştırma Ünitesi ile hafta içi ve hafta sonunda kırsal
mahallelerde mesai yapan ekipler, sokak hayvanlarının tek tek aşılanması, kısırlaştırılması adına çaba sarf ediyor.
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“SOKAK HAYVANLARI VE BÖLGE
GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, veteriner hekimlerin
düzenli olarak her ay bu çalışmayı yürüttüğünü belirterek, “Sokak hayvanlarının
sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesi ve
çevre için tehlike oluşturmaması adına
her ay bu çalışmamızı rutin bir şekilde
gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarımız
olası hastalıklara karşı tek tek aşılanıyor.
Bu çalışmayla birlikte bölgedeki hayvan
popülasyonu da yeniden incelenip, değerlendiriliyor. ” dedi.

Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da sokak hayvanlarının yeterli
besin kaynağı bulamaması endişesi ile
merkez ve kırsal mahallelerde beslenme noktası oluşturan ekipler, yaylalarda
oluşturulan beslenme noktalarına hafta
sonlarında düzenli olarak mama bırakmaya devam ediyor. Alanya Belediyesi,
sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Kentin merkez
ve kırsal mahallelerinde beslenme noktaları oluşturan ekipler, sağlık kontrollerinin de yapılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor.
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ALANYA
BELEDİYESİ’NDEN
YANGIN
SEFERBERLİĞİ
28 Temmuz’da Manavgat’ın 4 farklı noktasında eş zamanlı
olarak başlayan, ardından Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’ya
bağlı Güzelbağ mahallesine sıçrayan yangın felaketinde
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin
tüm imkȃnlarını yangın bölgelerine seferber etti.

“MAHALLERLERİN
BOŞALTILMASI DAHA BÜYÜK
FELAKETİ ÖNLEDİ.”

Can ve mal kaybı yaşanmaması için
300’ün üzerinde araç ve 800’ü aşkın
personeliyle yangınla mücadeleye katılan Başkan Yücel, bölgedeki yangınlar
söndürülünceye kadar afet bölgelerinde sabahladı.

“100’DEN FAZLA EVDE HASAR
OLUŞTU.”
Alanya’ya bağlı mahallelerde çıkan yangında 100’den fazla evin hasar gördü-
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ğünü belirten Belediye Başkanı Yücel,
“Komşu ilçelerde başlayan ve sonrasında bölgemize sıçrayarak Yeniköy, Bayır,
Bayırkozağacı ve Güzelbağ mahallelerinde etkili olan yangın, Bayır mahallemizde 100’e yakın evi etkiledi. Bayırkozağacı mahallesindeki tarım ve orman
alanları yangından zarar görürken Güzelbağ’da ise yaklaşık 10 evde hasar
oluştu.” ifadelerini kullandı.

Yangının tehdit ettiği Bayır, Bayırkozağacı ve Güzelbağ olmak üzere 3 mahallenin tamamını boşaltarak, gidecek
yeri olmayanlar için Güney Hüddoğlu
Düğün Salonu ve Oba Kız Öğrenci Yurdu’nu açtıklarını söyleyen Başkan Yücel,
“Mahallelerimizin erken boşaltılması
daha büyük bir felaketi önledi. Boşaltılan köylerdeki hayvanlar ise toplanarak
besihanelere yerleştirildi. Doğru zamanda ve hızlı bir şekilde yapılan tahliye çalışmaları ile can kaybının ve hayvanların telef olmasının önüne geçilmiş
oldu.” dedi

“YANAN BÖLGELERİ YENİDEN
YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ.”
“Bayır ve Güzelbağ mahallelerimizde
bütün yaralar sarılıncaya kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız.” diyen
Belediye Başkanı Yücel, “Yangından en

çok etkilenen mahallelerin başında gelen Bayır mahallesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla kullanılamaz hâle gelen evler için verilen
yıkım kararını uygulamaya koyduk. Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden yapılmasına
karar verilen 102 ev, belediyemize bağlı
iş makinaları tarafından yıkıldı. Hafriyat
ve yıkım çalışmalarının ardından kısa
süre içinde yeni evlerin yapımına başlanacak.” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZLE BİRLİKTE HASAR
GÖREN BÖLGELERDE GEREKLİ
İNCELEMELERİ YAPTIK.”
Yangınlar başladığı andan itibaren bütün mesaisini afet bölgesinde geçiren
Başkan Yücel, “Bölgemizde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Antalya Milletvekilimiz Sena Nur
Çelik, Antalya Valimiz, Alanya Kaymakamız ile incelemelerde
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BAŞKAN YÜCEL’DEN
KASTAMONU’YA YARDIM
Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağış sonucu
meydana gelen sel felaketinden etkilenen Kastamonu’ya,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gıda, giyim,
hijyen, bebek bakım malzemesi gibi temel ihtiyaçları içeren
2 kamyon yardım gönderdi.
bulunduk. Bayır ve Güzelbağ mahallelerimizde hasar gören evleri tek tek
gezerek hem vatandaşlarımıza ‘Geçmiş
olsun’ dedik, hem de yaraların sarılması
için taleplerini dinledik. Zarar tespitleri
ve bölgenin temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Buralarda eski günlerdeki
gibi vatandaşlarımızın huzuru için refah
seviyesi yüksek yerleşim alanı oluşturulacak. Devletimiz gerekli çalışmalara
başladı.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE
YARALARIMIZI SARACAĞIZ,
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE’M.”
Yangının söndürülmesine destek veren
tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden
Başkan Yücel, “28 Temmuz’da Manavgat’ta ardından da Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde başlayan yangınların
söndürülmesi için elimizden gelen desteği veriyorduk; ancak komşu ilçelerden
bize de yangın sıçradı. Yangınlar başlayınca Alanya Belediyesi olarak 300’ün

üzerinde araç ve 800’ü aşkın personelimizle bölgemizdeki söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldık.
Bölgemizdeki Yeniköy, Fakırcalı, Bayır,
Bayırkozağacı ve Güzelbağ mahallelerinde etkili olan yangın, Bayır mahallemizde 100’e yakın eve zarar verdi.
Bayırkozağacı mahallesindeki tarım ve
orman alanları yangından zarar görürken Güzelbağ’da ise yaklaşık 10 evde
hasar oluştu. Yaban hayatı büyük zarar
gördü, yüzlerce vatandaşımız mağdur
oldu. Alanya’daki yangınlarla mücadele
eden orman işçilerine, kahraman itfaiyecilere, AFAD yetkililerine, Türkiye’nin
birçok belediyesinden araç ve personel
desteği sağlayan belediye başkanlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan herkese
çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağız. Teşekkürler Türkiye’m.” dedi.

Alanya Belediyesi, yangın afetinde olduğu gibi Batı Karadeniz Bölgesi’nde
etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşları da unutmadı. Başkan Yücel’in
koordinasyonunda ivedilikle hazırlanan
2 yardım kamyonu felaketin ilk günlerinde Kastamonu’ya ulaştırıldı.

KAMYONLAR KIYAFET, SU VE
TEMEL İHYİYAÇ MALZEMESİ
TAŞIDI
Kastamonu Belediyesi tarafından iletilen yardım listesine göre Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler tarafından hazırlanan ve
içerisinde su, kıyafet, battaniye, yorgan,
yastık, bakliyat, bebek bezi, çocuk maması, kadın hijyen ürünleri gibi birçok
yardım afet bölgesine gönderildi.
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YÜCEL: “SEL FELAKETİNDEN
ETKİLENEN BÜTÜN
VATANDAŞLARIMIZA
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ
İLETİYORUM.”

Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha
geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir
daha aynı felaketlerin yaşanmamasını
temenni ediyorum.” dedi.

Toplumu derinden etkileyen bu tür felaketlerde tüm Türkiye’nin tek yürek
olduğunu vurgulayan Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Son dönemde yangınlar ve seller olmak üzere
ülkemizin dört bir yanı maalesef doğal
afetlerle boğuştu. Biz de Alanya Belediyesi olarak elimizden geldiğince afet
bölgelerine maddi manevi desteğimizi
ilettik. Bu kapsamda son olarak Batı Karadeniz’de sel felaketinden aşırı şekilde
etkilenen Kastamonu’ya temel ihtiyaçların yer aldığı 2 kamyon yardım yolladık.
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ALANYA’NIN
FETHİNİN 800.
YIL DÖNÜMÜ
KUTLAMALARI
TÜM YILA YAYILDI
Alanya’nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin
800. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Spor Salonu’nda
düzenlenen lansman ile başladı. 1 yıl sürecek kutlamaların
açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel, “Bu şehir
bizim, bu coşku bizim, bu gurur bizim.” dedi.

ta duran; Süleymaniye Cami’yle, Alanya Kalesi’yle, Tersane’yle, Kızıl Kule’yle,
Syedra Antik Kenti’yle, Alara Kalesi’yle,
mescitlerimiz, evliyalarımız, yatırlarımızla, toprak altında yatan manevi hazinelerimizle, Sultan Alaaddin Keykubat ve
onun kutlu ordusuyla, Kadim şehir Alanya’nın tüm güzellikleriyle selamlıyorum.”
sözleriyle karşıladı.

“FETİH COŞKUSU PANDEMİDE
BİZLERE UMUT OLSUN.”
“1221 yılından bugüne Alanya’nın Fethi’nin 800. yılını kutluyoruz” diyen Başkan Yücel, “Fethimiz mübarek olsun.
İstedik ki, bu yıl çok farklı bir kutlama
programı yapalım. Dünyayı, başta sağlık
olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak
etkileyen, milyonlarca insanın ölümüne
neden olan pandemi dolayısıyla üzücü
ve zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte, geleceğin belirsizliğinde kaybolmaktansa, hep birlikte geçmişin sağlam köklerine tutunarak, güçlenelim istedik.”
şeklinde konuştu.

“BU COŞKUYU TÜM YILA
YAYACAĞIZ.”
Belediye Başkanı Yücel, “Bu şanlı fetih
destanını bir yıl boyunca çeşitli etkinlik
ve programlarla kutlayacağız. Alanya’yı
fetheden Sultan Alaaddin Keykubat
ve ecdadımızı hayır ve dualarla anacağız. Bu şehri Türklükle, Müslümanlıkla,
ezanla, iyilik ve güzelliklerle buluşturan
karaların ve denizlerin sultanı Alaaddin
Keykubat’tır. Biz, Alanya’yı, Türk-İslam
Medeniyeti ile tanıştıran, yoğuran, bizlere bu eşsiz mirası bırakan Alaaddin
Keykubat’tan ve o güzel ordudan razıyız.
Allah da onlardan razı olsun.” dedi.

“SELÇUKLU’NUN MİRASLARINI
AYAĞA KALDIRIYORUZ.”
“BU KADİM ŞEHİR HEPİMİZİN”
Kutlama programının lansmanı öncesi
çeşitli sahne performansları sergilenirken, ünlü Türk Opera Sanatçısı ve Tenor
Hakan Aysev katılımcılara konser verdi.
Programın açılış konuşmasını Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
gerçekleştirdi. Başkan Yücel katılımcıla-
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rı; “Bizi, 8 asırdır bir araya getiren, İki Denizin Sultanı, Ulu Hakan, Sultan Alaaddin Keykubat’ın başkenti, hoşgörünün
şehrine, sabrın, merhametin, şefkatin,
doğruluğun, sır tutmanın, cömertliğin,
sadakatin, rabbine şükredenlerin şehrine, 800 yıldır güven ve huzurun hüküm
sürdüğü, özgürlüğün kanatları altında
asırlardır tüm görkemiyle dimdik ayak-

Köşkü, Hacı Baba, Alarahan, Şarapsahan, Alara Kalesi Selçuklu’dan günümüze tüm ihtişamı ile varlığını sürdüren
eserlerdir. Alanya’nın değerine değer
katan bu kültür hazinelerini koruyup
gelecek nesillere aktarmak gayesiyle
birçok tarihi yapıyı restore ederek, yenileyerek şehrimizin belleğine kazandırdık. Şehrimizdeki tarihi Alanya evlerini
bir bir ayağa kaldırdık. Bedesten, Sedre

Yaptıkları restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla Selçuklu’nun mirasını ayağa
kaldıracaklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya
Kalesi, Surlar, İç Kale Saray Kompleksi,
Ehmedek, Arap Evliyası, Tersane, Kızıl
Kule, Süleymaniye Cami, Denizci Mescidi, Tophane, Akşebe Mescidi, Arasta,
Bedesten, hanlar, hamamlar, sarnıçlar,
Kızlar Pınarı Han ve çeşmesi, Sedre Av
Köşkü, Hasbahçe Köşkü, Gülevşen Av

Av Köşkü, Alanya Yemek Müzesi ve Oba
Medresesi’nin onarımını yaptık. Fetih
programı kapsamında inşallah açılışlarını gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“ALANYA SULTAN KEYKUBAT İLE
TÜRK İSLAM KENTİ OLMUŞTUR.”
Başkan Yücel’in ardından kürsüye gelen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem
Kalan, “Fethin 800. yılı artık Alanya’nın
bir Türk-İslam yurdu hâline geldiğinin
en güzel kanıtı. Alanya, Sultan Alaaddin
Keykubat ve onun aziz askerlerinin bize
bırakmış olduğu bir kıymetli mirastır.”
dedi.

“ALANYA’NIN İL OLMASI HAKKIN
TESLİMİDİR.”
“Alanya’nın il olması hakkın teslimidir”
diyen Rektör Ekrem Kalan, “Sultan Alaaddin Keykubat’ın adını verdiği üç yer
vardır Türkiye’de. Bunlardan bir tanesi

hemen yakın komşumuz Konya’da Beyşehir‘de bulunan Kubadabad Sarayı, bir
diğeri Kayseri’deki Keykubad Sarayıdır.
Bir şehre ilk ve son kez adını vermiştir
Alaiye demiştir ve bu şekilde Kalonoros adı Alaiye olarak cumhuriyete kadar
devam etmiştir. Ayrıca, Alanya’nın şehir olması bu kadar hazirunu bir arada
bulmuşken söylemekten imtina edemeyeceğim bir konu. 1864 Vilayet Nizamnamesine kadar Alaiye bir sancaktır.
Dolayısıyla Antalya ile aynı statüdedir.
Selçuklu’nun kışlık başkenti, Osmanlı
döneminde bir şehirdir. 1864’te önce
Konya’ya, 1868’de Antalya’ya bağlanıyor ve bu yapılırken de Akseki, İbradı,
Gündoğmuş, Selenti adıyla bilinen Gazipaşa ve Manavgat, Alanya’dan ayrılmıştır. Dolayısıyla Alanya’nın il olması
verilecek herhangi bir ödül değildir.
Diğer yerleşim yerlerini kastetmiyorum
ancak Alanya’nın il olması, bir hakkın
teslimidir.” ifadelerini kullandı.
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ALANYA BELEDİYESİ
TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
DİJİTAL ARŞİV PROJESİNİ
HAYATA GEÇİRDİ
Türkiye’nin en kapsamlı dijital arşiv projesini hayata
geçiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projeyi
kamu kurumu yetkililerine ve protokole tanıttı. Proje,
yerel yönetim alanında yapılmış TSE 13298 standartlarını
sağlayan, Türkiye’nin en kapsamlı dijital arşivi olarak
değerlendirildi.

Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara tanıtıldı.

TÜRKİYE’DE İLKLERDEN OLAN
EKSPERTİZ MODÜLÜ HAYATA
GEÇİRİLDİ
Fiziki saklama alanlarından tasarruf, kağıt ve sarf malzeme maliyetlerinde düşüş sağlayan Alanya Belediyesi Dijital
Arşivi, hayata geçirdiği ‘Ekspertiz Modülü’ ile de bir ilke imza attı. Türkiye’de
ilklerden olan bu modülle birlikte eksperler, Alanya Belediyesi’ne gelmeden
istediği evraklara oturdukları yerden
ulaşabiliyor.

lediye bünyesindeki Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İhale İşleri
Birimi, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne hizmet veriyor. Devam eden
tarama sayısı artırıldıkça diğer müdürlükler de devreye sokulacak. Ayrıca proje, Alanya Tapu Müdürlüğü ile yapılan
çalışmalarda da büyük kolaylık sağlıyor.

“TÜRKİYE’NİN ÖRNEK ALDIĞI
PROJE.”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya ulusal çapta bir ilki
daha kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana
yerel ve ulusal çapta ses getiren birçok
projeyi Alanya’mıza kazandırdık. Yine
Türkiye’nin yerel yönetimler arasında en
kapsamlı dijital arşivini hizmete sunarak
ulusal çapta örnek alınan bir projeye
daha imza attık. Dijital arşiv binamızla birlikte, evraklara kısa sürede ulaşım
sağlanırken, evrak deformasyonunu
engelliyor, yasal ve hukuki boyuttaki evrakları daimi olarak koruyor ve kaybolmasının önüne geçiyoruz. Ayrıca göreve
geldiğimizde ciddi bir sıkıntı oluşturan
arşivimizi, yer ve mekan olarak da nizami bir düzene kavuşturmuş olduk.”

615 DOLAPTA 75 BİN KLASÖR
DEPOLANABİLECEK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Cikcilli mahallesinde Diğital Arşiv
projesini hayata geçirerek, 2014 Yerel
Seçimlerinde 6360 sayılı kanun ile 16
belde belediyesinin Alanya Belediyesi’ne bağlanmasıyla beraber evrak yükünün artması, belde belediyelerinden
gelen yazışma evraklarının çokluğundan dolayı ihtiyaç olan evrakları bulma
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konusunda zorluklar yaşanması, evrakların sağlıklı arşivlenememesi gibi birçok sıkıntıyı ortadan kaldırdı.
Cikcilli Düğün Salonu altına kurulan
yaklaşık 14 milyon TL maliyet ile kurulan
‘Dijital Arşiv’ Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman, siyasi İlçe Başkanları,

Uzaktan erişim ile dosya görüntüleme
imkânı sağlayan ve birimlerin taleplerine daha hızlı cevap verebilen Alanya
Belediyesi Dijital Arşivi’nde, 615 adet
dolapta toplam 75. 000 klasör depolanabiliyor. Bunun yanı sıra harekete duyarlı alarm sistemi ve 37 adet kamera ile
7/24 arşiv binasının güvenliği de sağlandı. Dijital ortama kazandırılan evraklar,
mevzuata uygun gazlı yangın söndürme
ve ortam iklimlendirme altyapısıyla da
dikkat çekiyor.

TÜM MÜDÜRLÜKLERE HİZMET
VERİYOR
Hizmet veren 14 farklı odası bulunan arşiv sistemi, vatandaşların müracaatında
büyük rahatlama sağlıyor. Sistem, Be-
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ALKÜ’DEN BAŞKAN YÜCEL’E
EĞİTİME ‘HİZMET’ TEŞEKKÜRÜ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü’nce, Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’e üniversiteye verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

ALANYA’NIN
TESCİLLİ LEZZETİ
GÜLÜKLÜ ÇORBA
Yöresel lezzetleri tanıtmak, Coğrafi İşaretli Ürünlerin sayısını
artırmak için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine
devam ediyor.

Alanya Belediyesi’nin Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’ne yaptığı katkılarla
oluşturulan yeni birimler, düzenlenen
törenle hizmete açıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü
Ekrem Kalan ve fakülte çalışanlarının
katılımıyla düzenlenen törende Başkan
Yücel’e ALKÜ’ye olan desteklerinden
dolayı teşekkür plaketi verildi.

“BAŞKANIMIZ İLK GÜNDEN BU
YANA DESTEKÇİMİZ.”
ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, Başkan Yücel’e ALKÜ’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. “Başkanımızdan ne zaman
destek istesek varını yoğunu ortaya
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koyuyor.” diyen Rektör Kalan, “Üniversitemizin büyümesinde ve gelişmesinde
başkanımızın destekleri asla göz ardı
edilemez. İhtiyaçlarımızın karşılanması,
taleplerimizin yerine getirilmesi noktasında bizlere sağladığı kolaylık kendisinin eğitime ve ilime olan saygısının ve
sevgisinin bir göstergesi. Tüm ALKÜ ve
eğitim-öğretim camiası adına kendisine
teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

“ALANYA ADEM BAŞKANA SAHİP
OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI.”
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Başkanımızın katkılarıyla başka bir eğitim yuvasının açılışını daha gerçekleştirdik. Rektör Hocamın söylediği gibi

Başkanımızın Alanya’ya ve eğitime olan
katkıları ortada. Kendisine verdiği tüm
emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

YENİ BİRİMLER AÇILDI ESKİLER
YENİLENDİ
Alanya Belediyesi tarafından Diş Hekimliği Fakültesi’ne Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi Kliniği’nin ve atık merkezinin
oluşturulmasının yanı sıra iş yeri hekim
odası, bay/bayan mescit, bebek bakım
odası, bina girişi ve otopark düzenlemesi, 16 dönümlük bahçenin bakımı ve
temizliği, çeşitli birimlerin boyanması
konusunda destek sağlandı.

Gülüklü Çorba, avokado ve Alanya Yenidünyası gibi tescilli lezzetlere yenilerini
eklemek için çalışan Belediye Başkanı Yücel, “Gülüklü Çorba, tarifi koruma
altına alınan Alanya’nın coğrafi işarete
sahip ilk yemeğidir. Belediyemiz tarafından yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın neticesinde, 26. 09. 2019 tarihinde, Alanya
Gülüklü (Hülüklü) Çorba ismiyle ‘Mahreç İşareti’ ile tescillendirilmiştir. Kamu
kurumlarımız, eğitim kurumlarımız ve
sivil toplum kuruluşlarımızla toplantılar
yaparak coğrafi işaret almaya uygun
yeni tarif ve ürünlerin sayısını çoğaltmak
istiyoruz. Toplantılarımızda, tüm dünyada her geçen gün artan Gastronomi turizmi trendinden Alanya’nın da payının
artırılması, Alanya mutfağına has tariflerin aslına uygun şekilde korunması ve
aslına uygun şekilde hazırlanması noktasında izlenebilecek yol haritasını masaya yatırıyoruz.” dedi.

YÖRESEL LEZZET HARİTASI
YAYINLANDI
Alanya Belediyesi, Coğrafi Ürün Haritalama Projesi ile Coğrafi İşaretli Ürün
Satan İşletmelerin bulunduğu haritalama çalışmasını da tamamlayarak hayata
geçirdi. Tescilli ürün satışı yapan bu işletmeler, Yöresel Lezzet Haritalarına işlenerek tanıtımlarda yer almalarına destek verilecek. Alanya’ya ait geleneksel
çorba içmek isteyenler “www. alanya.
bel. tr” sayfasındaki haritayı takip ederek işletmelere ulaşabiliyorlar.

ALANYA’DA 13 İŞLETME TESCİLE
UYGUN ÇORBA YAPIYOR
Alanya Belediyesi ile beraber AHEP
Üniversitesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası’ndan
uzmanların katılımı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” geleneksel tarife
uygun olarak Gülüklü Çorba yaptığını
tescil ettirmek isteyen işletmeleri denetleyerek 13 işletmeye tescil hakkı tanıdı.
Denetim sonuçları, Türk Patent ve Marka
Kurumuna da iletilerek “Tescilli Ürün Satışı” yapan işletmeler kayıt altına alındı.
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Hiçbir müdahale olmadan, araç yoluna
inmeden bisikletine binen bir kişi merkezden Kargıcak’a kadar ulaşımını sağlayacak. Aynı zamanda Bedeli 10 milyon
liraya varan Türkler-Payallar tarafında
bisiklet yolu ve peyzaj düzenlemesini
hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL MERKEZ
MAHALLE MUHTARLARIYLA
BULUŞTU

“OTOPARK SORUNUNA NEŞTERİ
CUMA PAZARI İLE VURACAĞIZ.”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hizmet ağı genişleyen Alanya’nın merkez, doğu,
batı ve merkezden uzak toplam 102 mahalle muhtarı ile buluşmalarını sürdürüyor. Muhtarlarla
dayanışma ve iş birliği içinde olunca daha hızlı hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Yücel,
muhtarların halkın temsilcisi, mahallenin gözü kulağı olduğunu ifade etti.
dıracağını belirten Başkan Yücel, “Kent
Arşivi projesi için üniversite ile 7 yıldır
çalışıyoruz. Kent Arşivi Projesi için Herbaryum’u yukarıya Kale’ye Kayhanlar
Evi’ne taşıyacağız. Herbaryum’u taşındıktan sonra günde en az bin kişi ziyaret
edecek. 1840’a kadar kim nerede yaşamış, beyliklere kadar herkes geçmişini
öğrenebilecek. Kısaca insanlar geçmişini de geleceğini de bilecekler.” şeklinde
konuştu.

kalan bölümü 1. etap, Ziraat Bankası ile
Harbour Restoran arasında kalan bölümü ise 2. etap olarak ihaleye çıkıp yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Taşınma
işlemleri başlayana kadar ikinci etabın

“KUZEY ALANYA’NIN YOL
VE İMAR SORUNLARINI
ÇÖZÜYORUZ.”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, merkez mahalle muhtarları ile
Kültür Merkezi’nde yaptığı toplantıda
Kadıpaşa mahallesine yapılan yeni prestij caddesi, bisiklet yolları, Kuzey Alanya imar sorunu, kent meydanı projesi,
cuma pazarı otopark projesi, Alanya
Kalesi güvenlik kamerası sistemi başta
olmak üzere bir çok konuda muhtarlara
bilgi verdi.

“SİZ GELMEDEN, BİZ SİZE
GELİRİZ.”
Alanya’nın 17 merkez mahalle muhtarı ile istişare toplantısı yapan Belediye
Başkanı Yücel, “Pandemi sürecinde boş
durmadık, pandemiye rağmen büyü-
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dük, mazeret üretmedik. Hizmet, proje
ve çalışmalarımıza devam ettik. 2014’te
göreve geldiğimizde de ilk istişarelerimizi muhtarlarımızla yapmıştık, vatandaşın bir sorunu olduğu zaman ilk sizi bulur, biz de ilk sizi buluyoruz. ‘Vatandaşın
eksiği nedir, ne istiyor?’ diye. Her zaman
siz bizi arayın, siz gelmeden biz size geliriz.” dedi.

“20 MİLYON DOSYA ALANYA’DA
ARŞİVE EKLENECEK.”
Muhtarlarla toplantısına Alanya Belediyesi’nin şehre kazandırdığı en önemli
hizmetlerden biriyle başlayarak arşiv
projesi hakkına bilgi verdi. Arşiv projesi
için 14 milyon lira harcandığını aktaran

Başkan Yücel, “Bundan sonra Alanya’nın
geçmişine ve geleceğine dair her şey
dijital ortamda olacak. Muhtarın attığı
veya atacağı her imza görünecek. 20 yıl
önce verdiğiniz dilekçeler, imzalar, yaptığı hizmetler dâhil kelime kelime her
şey görünecek. Şehrin milli manevi kültürel değerlerini öne çıkarıyoruz. Burada 20 milyon dosya taranıp işlenecek.”
diye konuştu.

“KENT ARŞİVİ PROJEMİZLE
TARİHİMİZ KİMLİK KAZANACAK.”
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
(ALKÜ) ile Alanya Belediyesi Akademik
Araştırmalar Merkezi iş birliğinde yürütülen çalışmalarının kente kimlik kazan-

Kuzey Alanya’da yaşanan ulaşım, ışıklandırma ve imar sorunları için ekip olarak
çalışma yürüttüklerini belirten Başkan
Yücel, “Dinek mevkinde 50 hatta 60
yıldır süren imar sorununu çözdük. Kütürüp-Sugözü bölgesinde 15-20 yıldır
devam eden imar sorununu çözmek
için çalışmamız devam ediyor. Şu an önceliğimiz olan 30 metrelik yolun açılarak
Yayla yolundan gelen vatandaşın direkt
Türk Telekom Kavşağı’na ulaşmasını
sağlayarak trafik akışını rahatlatmak.”
diye konuştu.

“KENT MEYDANI PROJESİNDE
İHALE AŞAMASINDAYIZ.”
“Yeni belediye sarayımızı yılsonuna kadar bitirmeye çalışıyoruz.” diyen Başkan
Yücel, taşınma işlemlerinin ardından
kent meydanını oluşturmak için İskele Begonvil ile Ziraat Bankası arasında

Yıkılan Cuma Pazarı’nın yerine yapılacak
tesisi kısa zaman içerisinde hayata geçirip hem şehrin artan otopark sorununu çözeceklerini hem de kütüphane, 7
sinema salonu gibi sosyal alanlara olan
ihtiyaçları kökten çözeceklerini söyleyen
Başkan Yücel, “İhale aşamasında olan bir
başka projemiz de burası. Cuma Pazarı
projesine de kazmayı bu yıl vurup kısa
sürede tamamlamak istiyoruz.” dedi.

KALEYE 4 MİLYON TL’LİK
KAMERA YATIRIMI
Alanya Kalesi’nde Yemek Müzesi ve Bedesten’in restorasyonlarının tamamlandığını ve kısa süre sonra ziyarete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Yücel,
“Restorasyon çalışmalarını artırdığımız
Kale’mizi daha güvenli hale getirmek
için çalışmalarımız var. Şu anda kent genelinde 900 kameramız var. Alanya Kalesi’ne 4 milyon TL değerinde güvenlik
amaçlı yeni kamera sistemleri kuracağız.

ihale işlemlerini bitirmeyi planladıklarının altını çizen Başkan Yücel, “Mevcut
binanın ek bölümlerini yıkıp ana binayı
sergi alanlarına, konser amaçlı kullanılabilecek temsil ve ağırlama alanına çevirmek istiyoruz. İki etap için de hazırlıklarımız tamam, ihale aşamasındayız.” dedi.

“KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLU
MEYDANA KADAR ULAŞACAK.”
Kargıcak’tan Payallar’a kadar uzanacak
Kesintisiz Bisiklet Yolu Projesi’nin Kent
Meydanı’nda birleşeceğini söyleyen
Başkan Yücel, “Doğuda yapımını büyük
ölçüde tamamladığımız bisiklet yolumuzu kent meydanımıza ulaştıracağız.

Kültürümüzün hayat bulduğu, tarihimizi
yansıtan Alanya Kalesi’nde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek
istiyoruz.” dedi.
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DOĞU MAHALLELERİNDE
ASFALTSIZ YOL KALMAYACAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın doğu bölgesine hizmet veren mahalle
muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Yücel, “110 km’lik asfaltın yapımına başladık. Doğu
bölgesi mahallelerinin yol ve asfaltla ilgili taleplerini eksiksiz yerine getireceğiz.” dedi.

110 KİLOMETRELİK ASFALT
TAMAMLANIYOR
Başkan Yücel, toplantının ardından
muhtarlarla belediye araç filosuna kazandırılan 3 adet ambalaj toplama ve 1
adet taşıyıcı kepçe için düzenlenen dua
törenine katıldı.

Muhtarları dinleyen Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, muhtarların
en çok talep ettiği yol ve asfalt konusunda müjde verdi. Yücel, “Eylül ortasına
kadar doğu mahallerimiz için başlattoğımız 110 km’lik yolu komple asfaltlayacağız.” dedi.

25 MAHALLENİN MUHTARLARI
İLE İSTİŞARE

4 ADET ARAÇ BELEDİYE HİZMET
FİLOSUNA KATILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in, Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıya toplam 25 mahalle muhtarı katıldı.

Türkiye genelinde yürüttüğü sıfır atık
projesiyle ödül alan Alanya Belediyesi,
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4
yeni araç katarak, hizmette kalite ve hızını artırdı. 3 adet 8+1m3 hidrolik sıkış-
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tırmalı ambalaj atığı toplama aracı ve 1
adet taşıyıcı yükleyici kepçe, Zortaş Geri
Dönüşüm Firması tarafından alınarak
hizmete sunuldu. Yeni araçların dua törenini Doğu mahalle muhtarlarıyla birlikte gerçekleştiren Başkan Yücel; “Sıfır
Atık ödüllü belediyemiz, Türkiye genelinde sıfır atıkta öncü belediye olarak
yatırımlarına devam ederek kentimiz
genelinde çöp toplama ve geri dönüşüm hizmeti vermeye devam ediyor.
Mahmutlar, Avsallar, Konaklı, Payallar,
Türkler, Cikcilli ve Oba mahallelerine
770 lt’lik geri dönüşüm konteynerleri
dağıtılmış olup, program dâhilinde yeni
dağıtma işlemine devam ediliyor.” dedi.
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BAŞKAN YÜCEL’DEN BATI
MAHALLESİ MUHTARLARINA
MÜJDELİ HABERLER
Batı bölgesi muhtarları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
muhtarların talepleri doğrultusunda programa aldıkları 70 km asfaltı yaz sezonunda
tamamlayarak, bölgenin yol ve ulaşımla ilgili tüm sorunlarını çözeceklerini belirtti.
KONAKLI’YA KÜLTÜR
MERKEZİ’NDEN SONRA SPOR
TESİSİ

BAŞKAN YÜCEL MERKEZ VE
DİM BÖLGESİ MUHTARIYLA
BULUŞTU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşla belediye arasında köprü görevi gören
muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Cikcilli Düğün Salonu’nda merkez ve Dim bölgesi
muhtarlarını ağırlayan Başkan Yücel, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Yücel,
“Merkezden kırsal bölgelere kadar en kaliteli hizmeti götürüyoruz. Halkımızın huzuru ve
mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.
Başkan Yücel, “Herkesin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde doğru planlamalarla yatırımları hayata geçiriyoruz. Beton
santralimiz durmadan çalışıyor. Yolları konforlu ve kaliteli hâle getiriyoruz.
Özel firmalar bizim kadar beton üretmiyor. Kaldı ki geçen yıl ile bu yıl fiyat
kıyaslaması yapıldığı zaman maliyetlerin
tam üç kat arttığını ve yatırımlarımızın ne
denli doğru olduğunu görüyoruz.” dedi.

Konaklı mahallesine içinde kütüphanesi ve sosyal tesisleri ile bölgenin tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak Konaklı Kültür
Merkezi’ni kazandırdıklarını belirten
Başkan Yücel, Doğanay Otel arkasındaki bölgede yapılacak spor kulüpleri ve
spor kompleksinin çalışmalarının başladığını açıkladı.

GÜZELBAĞ’A ÇOK AMAÇLI
SALON

Başkan Yücel, muhtarlara Okurcalar’a
huzurevi, Güzelbağ’a çok amaçlı salon,
Konaklı’ya spor tesisi ve mesire alanı,
Konaklı, Türkler ve Payallar arasındaki
sahil bandına planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projelerinin hayata geçirileceği
müjdesini verdi.

talebi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, “Muhtarlarımızla tek
tek görüşerek oluşturduğumuz program dâhilinde yaz sezonunda 70 km
asfalt dökerek, Batı bölgemizdeki asfalt
ve yol ile ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

OKURCALAR’A HUZUR EVİ

Toplantıda mahallelerine yapılan hizmetlerle ilgili Belediye Başkan’ı Yücel’e
teşekkür eden muhtarlar tek tek söz
alarak, mahallelerinin sorunlarını ve mahalle halkının talep ve şikayetlerini dile
getirdiler.

Bölgeye yapılacak önemli projeler ile
ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, Okurcalar mahallesine bölgenin
taleplerini karşılayacak bir huzur evi kazandıracaklarını açıkladı. Başkan Yücel,
“Okurcalar Eski Belediye Binamızı huzur
evine dönüştüreceğiz. Plan ve projelerimiz tamamlandı. En kısa sürede çalışmalara başlayacağız.” şeklinde konuştu.

BATI BÖLGESİNE 70 KM ASFALT
Muhtarların en çok dile getirdiği asfalt
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Başkan Yücel, “Birçok mahallemize düğün salonu ve kültür merkezi kazandırdık. Antalya’nın hiçbir ilçesinde bizim
kadar kültür merkezi, düğün salonu ve
sosyal alan yapan belediye yok. Güzelbağ’a halkımızın talebi doğrultusunda
bir sosyal alan kazandıracağız.” dedi.

“ALANYA BELEDİYESİ’NİN ARAÇ
FİLOSU BÖLGENİN EN GÜÇLÜ
FİLOLARI ARASINDA.”
“KIRSAL-MERKEZ AYRIMI
OLMAKSIZIN HİZMET AKIŞI
SÜRÜYOR.”
Alanya’ya en iyi hizmeti getirmek için
uğraş verdiklerini belirten Başkan Yücel,
“Müdürlüklerimiz elinden geldiğince
çalışıyorlar. Her işin takipçisi olduğumuzu bilmenizi isterim. Alt ve üst yapı
anlamında tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanya bir merkez ilçesi değil,
merkez ilçelerin ne yaylası vardır ne
köyü vardır, biz çok geniş bir arazide
yaylalara kırsal mahallelere en kaliteli
hizmeti götürüyoruz.” diye konuştu.

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak
araç filosunu sürekli geliştirmeye ve genişletmeye gayret ettiklerini belirtti. “En
iyi hizmeti en verimli şekilde ulaştırmaya
çalışıyoruz.” diyen Başkan Yücel, “Göre-

ve geldiğimizden bu yana araç filomuzu
iki katından fazla artırdık. Bugün biz 570
araç ile bölgenin en güçlü araç filosuna
sahip belediyelerden biriyiz.” şeklinde
konuştu.

“ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VE
SIFIR ATIK ALANINDA LİDER
KONUMDAYIZ.”
Temiz ve sağlıklı bir Alanya adına büyük
yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan
Yücel, “2014’te Alanya genelinde 12
bin olan çöp konteyneri sayısı bugün
24 bini aştı. Ambalaj atıkları kutusu 12
bini aştı. 65 araçlık çöp toplama filosu
bugün 133 araç oldu. 45 araçla ambalaj
atık hizmeti veriyoruz. Sıfır atık alanında
ödüllü belediyeler arasına girdik.” dedi.

“KENDİ KENDİNE YETEN,
ÜRETEN VE GÜÇLÜ BİR BELEDİYE
OLDUK.”
“Halkımızın refahı ve mutluluğu için işimizin başındayız.” şeklinde konuşan
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KURUMSAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER

ALANYA AVOKADOLU
LEZZETLER FOTOĞRAF
YARIŞMASI
Alanya Belediyesi, Alanya’nın tropikal ürünlerini tanıtmak, Alanya avokadosunun
mutfaklardaki kullanım alanını genişletmek ve fotoğraf sanatına destek vermek amacıyla
“Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması” düzenledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fotoğraf Sanatçıları Ali Aral,
Hakan Pınar ve Kadir Barcın ile Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa’nın yer aldığı Değerlendirme Kurulu,
4 oturum sonunda ilk 3’e giren eserler
ile Mutfak Mirası Alanya Özel Ödülü ve
Sergileme Ödülü kazanan 25 kişiyi belirledi.

“422 FOTOĞRAF
DEĞERLENDİRİLDİ.”
Türk mutfağı için oldukça yeni kabul gören ancak Alanya’nın önemli tarım ürünlerinden birisi olan avokado için yoğun
bir katılımla 422 avokadolu tarif fotoğrafı değerlendirildiğini belirten Başkan
Yücel, “Yemek fotoğrafçılığı sanatının
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gelişmesi ve yerli tarım ürünlerimizin
kullanım alanlarını genişletmek için yapacağımız çalışmalar devam edecek.
Geçmişin ve geleceğin lezzetlerinin korunduğu Alanya’da hem Anadolu’nun
kadim gıdalarına hem de yeni lezzetlere
soframızda yer var.” diye konuştu.

KAZANAN FOTOĞRAFLAR
AÇIKLANDI
Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf
Yarışmasının 1’si Alanya’dan katılan Salih Yılmaz oldu. 2’si İstanbul’dan Sena
Tunçel, 3’sü ise yine İstanbul’dan Serap
İkiyek oldu. Mutfak Mirası Alanya Özel
Ödülünü ise Çorum’dan katılan Sedat
Tezgül kazandı. 25 adet fotoğraf da sergileme ödülü kazandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER

ENGELSİZ SANAT ATÖLYESİ
İLE ÜRETİMİN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER KALKIYOR
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Sanat
Atölyesi engelli bireylerle çalışmalarına yeni yerinde devam ediyor.

Alanya Belediyesi engelli bireylere sağlık, eğitim, sosyal başta olmak üzere
birçok alanda hizmet verirken Engelsiz
Sanat Atölyesi’yle üretkenlik noktasında büyük adımlar atıyor. 2 bin engelli
bireyin kaydının bulunduğu Engelli Koordinasyon Merkezi içerisinde bağımsız
bir binaya taşınan Engelsiz Sanat Atölyesi’nde engelli birey ve yakınları el sanatları öğretmenlerinin eşliğinde yağlı
boya, filografi, ipek kozası, çini, çömlek,
ahşap boyama, ebru sanatı gibi birçok
alanda da kurslar almaya devam ediyor.

SÜSLEME SANATI OLARAK
BAŞLAYAN KABAK İŞLEMECİLİĞİ
FARKINDALIK PROJESİNE
DÖNÜŞTÜ
Özellikle farkındalık oluşturmak adına
çalışmalar yapılan Engelsiz Sanat Atölyesi’nde farklı gruplardaki engellilerin

çalışmaları sonucu Alanya’nın en güzel
noktalarından birine yöresel ürünlerden
olan kabak süsleme sanatı gerçekleştirildi. 700 kabağın süslenmesiyle başlanan
proje 1600 ürünle devam ederek Kabak
Sokağı’nı ortaya çıkardı. Bu sayede sokak ışıl ışıl aydınlanarak Alanya’nın hem
yerli halkı hem de dışardan gelen misafirleri için cazibe noktası hâline gelirken
engelli bireylerin başarısını ve kentin
estetiğine olan katkısını göstermiş oldu.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN İLETİŞİM
HATTI
Engelsiz Sanat Atölyesi’nin çalışmalarında yer almak isteyen engelli bireyler
444 82 07 numaralı çözüm masası üzerinden iletişim sağlayabilirler.
Adres: Saray mahallesi Huriler Sokak
No:12
Telefon: 444 82 07 / 0242 513 43 45
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ALANYA BELEDİYESİ ENGELSİZ
HALK PLAJI’NA MAVİ BAYRAK
ÖDÜLÜ
Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, TÜRÇEV tarafından Mavi Bayrak almaya hak
kazanarak, Türkiye’nin ilk Mavi Bayraklı Engelsiz Halk Plajı oldu. Başkan Yücel, “Türkiye’de
Mavi Bayrak sayısındaki başarımızı Engelsiz Halk Plajımıza da taşıyarak taçlandırdık.” dedi.
TÜRÇEV ONAYLI MAVİ BAYRAK
çalışmalarına devam eden Alanya Be- SAHİBİ İLK ENGELSİZ HALK PLAJI

MAVİ BAYRAK BAŞKAN YÜCEL’E
TESLİM EDİLDİ

lediyesi, turizme alternatif başlıklar ge-

Engelsiz Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülünü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili,
TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa
Ergiydiren, Sosyal İşler Müdürü Hüseyin
Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa’nın katılımıyla düzenlenen törenle aldı.

İnsan odaklı belediyecilik noktasında

tirerek Engelsiz Kent vizyonuna katkı
sağlamaya devam diyor. Bu kapsamda
Alanya Belediyesi, engelli bireylerin deniz, kum ve güneşten yararlanması için
yaptığı Engelsiz Halk Plajı’nda yeni düzenlemeler yaparak bir ilke imza attı.

Damlataş Plajı’nda hizmet veren Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Projesi kapsamında
Türkiye’nin Mavi Bayrak almaya hak kazanan ilk Engelsiz Halk Plajı oldu.

MAVİ BAYRAK’TA 78 PLAJ İLE
ZİRVE ALANYA’NIN
Alanya, 70 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz plaj ve 1 marina ile toplam 78
Mavi Bayraklı plaja sahip olarak Antalya
bölgesinde en çok Mavi Bayrak bulunan
kent olma unvanına sahip. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel törende yaptığı açıklamada, Mavi Bayrağın
plaj ve marinalara verilen, uluslararası
önemli bir çevre ödülü olduğunu söyledi.

“MAVİ BAYRAK ÖNEMLİ BİR
PRESTİJ VE TERCİH KAYNAĞI.”
Başkan Yücel, “Mavi Bayrak, çevre yönetimine önem verildiğinin, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin
yapıldığının, deniz suyunun temizliğinin, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve
güvenliğe sahip olduğunun garantisidir. Tatil yöreleri için önemli bir prestij
ve tüketiciler tarafından da önemli bir
tercih sebebi olmaktadır.” dedi.
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ALANYA
BELEDİYESİ’NE
BÜYÜK ÖDÜL
BAŞKAN YÜCEL’İN ERİŞİLEBİLİR YEREL YÖNETİM
HİZMETLERİ TAÇLANDIRILDI
Alanya Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye 2020
Erişilebilirlik Ödülleri’nde, 9 farklı kategoride 1075
başvurunun yapıldığı yarışmada “Erişilebilir Yerel Yönetim
Hizmetleri” kategorisinde 3. oldu. Başkan Yücel, “Göreve
geldiğimizden bu yana kent genelinde yürüttüğümüz
engelsiz çalışmalarımız bu ödülle taçlandırıldı. Bu ödül
engelli dostu Alanya’nın, Alanya halkınındır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ilan edilen ’2020 Erişilebilirlik
Yılı’ kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli
vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları
desteklemek amacıyla yapılan “Türkiye
Erişilebilirlik Ödülleri” sahiplerini buldu.
Bu kapsamda Alanya Belediyesi de Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri’nde Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde jüri oylaması sonucu üçüncü
oldu.

250 BİN KİŞİ OY KULLANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Erişilebilirlik
Ödülleri, engelli bireylerin toplumsal ve
ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar
yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve
kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel
kişilerine bilimsel araştırmalar, başarılı
projeler, hayata geçirilen uygulamalar
ve sunulan hizmetler için verildi. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
“2020 Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamın-
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da 250 bin kişi oy kullandı. 3 Büyükşehir,
5 İlçe Belediyesi finale kaldı.

YÜCEL: “BU ÖDÜL ALANYA’NIN”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Engelsiz Kent Alanya hedefiyle
çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi; “9 farklı kategoride
1075 başvurunun yapıldığı yarışmada
Alanya Belediyesi’nin 3. Seçilmesi “Engelsiz Kent Alanya” için yıllardır hizmet
ve proje üreten, örnek çalışmalar yapan
bizleri gururlandırmıştır. Bu ödül engelli
dostu olan Alanya’nın ve Alanya halkınındır.”

“NEW YORK’TA ERİŞİLEBİLİR
ŞEHİR İLAN EDİLDİK.”
Alanya Belediyesi’nin engelsiz kent bilinciyle yürüttüğü çalışmaların 2018’de
de ödüllendirildiğini söyleyen Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel; “Aynı zamanda “Engelsiz Kent Alanya” sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde
Alanya’mız, 2018 yılında New York Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenen, Dünya Şehirler Günü’nde 88 ülke-

den 400 kuruluşun üye olduğu Dünya
Engelliler Birliği tarafından “Erişilebilir
Şehir” ilan edilmişti.” dedi.

“ERİŞİLEBİLİR TURİZM KENTİ
UYGULAMALARIMIZLA ÖDÜL
ALDIK.”
Alanya Belediyesi’nin engelsiz turizm
konusundaki uygulamalarla bakanlığa
başvurduğunu belirten Başkan Yücel,
“Erişilebilir Şehir unvanına sahip Alanya’mızın, Bakanlığımıza sunduğumuz
“Erişilebilir Turizm Kenti Alanya” projelerimizle tüm belediyeler arasında
üçüncülük ödülüne layık görülmesi, bir
dünya markası olan Alanya’mız için yaptığımız hizmetlerimizi taçlandırmıştır.
Bu ödül Alanya’nın, Alanya halkınındır.
Destek sağlayan tüm kurum, kuruluş ve
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
dedi.
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ALANYA BELEDİYESİ AİLE
KADIN DESTEK MERKEZİ
GÜVEN NOKTASI OLDU
AÇILDIĞI TARİHTEN BU YANA 600’E YAKIN KADINA HİZMET VERDİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alanya halkının hizmetine
kazandırılan Aile Kadın Destek Merkezi, verdiği hizmetlerle kadınların adeta güven noktası
oldu. Merkez, açıldığı tarihten bu yana 600’e yakın kadına hizmet verirken çalışmalarını
artırmaya devam ediyor.
özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup
çalışmaları yapıyor.

SAĞLIKLI BESLENMEYİ
ÖĞRETİYOR
Aile Kadın Destek Merkezi’nde verilen
Diyetisyen Danışmanlığı hizmeti ile kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi,
aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini
dâhil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım
atmasına öncülük ediliyor.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Merkezi ekibi, kadınların ruhsal yaralarından arınmaları adına yanlarında olarak onlara destek veriyor. Psikologlarla
temasa geçen kadınlar, başta şiddet
konusu olmak üzere hayata dair her konuda yaşadıkları problemleri çözüme
ulaştırabiliyor.
Aile Kadın Destek Merkezi’nde Şiddeti
Önleme, İstismar, Aile İçi İletişim, Ana
Baba Tutumları, Temel Aile Bilinci gibi
konu başlıklarında eğitim seminer çalışmaları yapılacağı, kadınların her alanda
iyileştirici etki hissedebilmeleri adına
hobi ve el becerisi kursları verileceği de
açıklandı.

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in 25 Kasım 2020 Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde açılışını gerçekleştirerek Alanya halkının hizmetine kazandırdığı Aile Kadın Destek
Merkezi kadınların güven noktası hâline
geldi. 600 kadın belediyenin Kadın ve
Aile Merkezi’nden çeşitli konularda hizmet aldı. Merkez, Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli
alanlarda hizmet veriyor. Merkez kadınların her yönüyle gelişmelerine, yenilenmelerine, iyileşmelerine olanak sağlıyor.
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MERKEZ, ŞİDDETE DUR DİYOR
Aile Kadın Destek Merkezi, kadınların
kanayan yarası olan şiddete karşı tüm
gücüyle dur diyor. Uzman kadrosuyla
kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutarken farklı kurumlardan alabilecekleri destek hizmetlerinde de köprü
görevi üstlenerek danışmanlık veriyor.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR
Alanya Belediyesi Merkezi, Aile Danışmanlığı hizmetiyle evlilik kurumunun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hâle gelmesi,
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tim imkânı sağlayacağız. Bugün temelini
atacağımız eğitim tesisi ile geleceğe ışık
tutacağız. Eğitim projeleri ve özellikle
kreş, benim en çok önemsediğim proje.
Çünkü ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini ancak eğitimle değiştirebiliriz.”

ALANYA BELEDİYESİ KREŞ VE
GÜNDÜZ BAKIMEVİ

“HAYIRSEVERLERİMİZE
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM.”

7 yılda hayata geçirdiği Oba Kız Yurdu, etüt, okul ve kütüphane projeleriyle eğitime
verdikleri önemi gösterdiklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel;
“Alanya’mıza kazandıracağımız kreşimiz, çocuklarımıza aile ortamında güvenli ve sıcak bir
yuva, belediye personelimize ve dar gelirli ailelere önemli bir destek olacaktır. Alanya’mıza
ve çocuklarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Kreş projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel; “2800 metrekarelik alana sahip
kreş projemizin hazırlanmasında ve hayata geçmesinde emek veren personellerimize, katkı sunan hayırseverlerimiz
City Line Şirketi Ortakları Sayın Halil
Dalkılıç’a, Sayın Aykut İptekten’e, Sayın
Erdal Çelik’e ve emek veren herkese sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“EĞİTİM HER ZAMAN
ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA.”
“Biz her zaman, ‘Eğitim önceliğimizdir’
dedik ve 7 yıllık hizmet dönemimizde
eğitim alanında çok büyük yatırımlar
yaptık.” ifadelerini kullanan Başkan Yücel; “Geçtiğimiz dönem kırsalda bulunan öğrencilerimiz için Oba Kız Yurdunu, Doğuda ve Batıda 2 Anadolu lisesini
inşa ederek hizmete açtık. Yine doğu ve
batı mahallerimize çok kapsamlı 2 kütüphane kazandırdık. Şimdi de eğitimde vizyon projelerimizden olan Eğitim
Akademisi ve Kreş projemizi hayata geçiriyoruz.” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in, Alanya halkına söz verdiği 82
projenin arasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin temeli 1 Nisan’da Oba
mahallesinde düzenlenen törenle atıldı.

BAŞKAN YÜCEL: “82
PROJENİN TAMAMINI HAYATA
GEÇİRECEĞİZ.”
16 derslik ve 200 çocuk kapasitesiyle
hizmet verecek Kreş ve Gündüz Bakım
Evi’nin temel atma töreninde konuşan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya halkına verdiğimiz sözleri bir
bir yerine getiriyoruz” dedi. Başkan Yücel;
“Biz, halkımıza şimdiye kadar ne söz verdiysek yaptık. Bundan sonrada yapmaya
devam edeceğiz. Kalan 3 yıllık hizmet dönemimizde 82 projemizin tamamını gerçekleştirip, vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız.” şeklinde konuştu.
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“ALANYA BELEDİYESİ KADIN,
ÇOCUK VE EĞİTİME ÇOK ÖNEM
VERİYOR.”
Başkan Yücel’den sonra kürsüye çıkan
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer,
“Alanya’da göreve başladıktan sonra
Alanya Belediyesi’nin 3 projesinin açılış
ve temel atma törenlerine katıldım. Biri
Etüt Merkezi, biri Kadın ve Aile Merkezi,
diğeri de Kreş. Alanya Belediyesi, kadın,
çocuk ve eğitime çok önem veriyor. Bu
konudaki hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine
teşekkür ediyorum.” dedi.

“EĞİTİM PROJELERİMİZLE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE
YARIŞAN BİR BELEDİYEYİZ.”
Güllerpınarı mahallesinde yapımı devam eden Eğitim Akademisinin bu yıl
içerisinde açılacağını belirten Başkan
Yücel, “Sosyal belediyecilik hizmetleri
konusunda Türkiye’nin en önde gelen
belediyeleri arasında bulunan Alanya
Belediyesi, artık yurtlar yapan, okullar
yapan, camiler yapan, kütüphaneler yapan, kreş ve etüt merkezleri yapan, proje
ve hizmetleri ile büyükşehir belediyeleri
ile yarışan bir belediyedir.” dedi.

“GELECEK NESİLLERİMİZE IŞIK
TUTMAK İSTİYORUZ.”
Başkan Yücel konuşmasının devamında
şu ifadeleri kullandı: “Alanya’mıza kazandıracağımız kreşimiz, çocuklarımıza
aile ortamında güvenli ve sıcak bir yuva,
belediye personelimize ve dar gelirli ailelere önemli bir destek olacaktır.
Modern bir binada, uzman personeller
tarafından çocuklarımıza nitelikli bir eği-
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ALANYA BELEDİYESİ 270
ÇOCUĞA SÜNNET HİZMETİ
VERDİ
Alanya Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlenen ücretsiz sünnet
hizmetleri devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen organizasyonda bu yıl
270 çocuk sünnet oldu.

bi tarafından yapılan sünnet organizasyonunda çocukların ve ailelerin korunması için Covid-19 pandemi kurallarına
uygun şekilde hareket edildi. Organizasyona müracaat eden ailelerden sadece anne ve babaların katılabildiği
programda, çocuklar 5’erli guruplar halinde 2’şer saat arayla sünnet oldu.

YÜCEL: “ÇOCUKLARIMIZI TEBRİK
EDİYORUM.”

Alanya Belediyesi’nin Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği sünnet
organizasyonları, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde her yıl devam ediyor. Alanya
Belediyesi sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından gruplar hâlinde yapılan
organizasyonda 270 çocuk sünnet edildi. Sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılarak aileler ve çocuklara destek oldu.
Aileler ve çocuklar, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde uzman sağlık personelleri tarafından, hijyenik ortamda, pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen
sünnet hizmetinden sırayla yararlandı.
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ÇOCUKLARIN KİRVELİĞİNİ
BAŞKAN YÜCEL YAPTI

Sünnet olan çocuklara kirvelik yapan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel yaptığı açıklamada; “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla periyodik olarak
yaptığımız sünnet organizasyonumuzu

bu sene de pandemi koşullarına uygun
şekilde gerçekleştiriyoruz. 270 çocuğumuzu, en hijyenik şartlarda sünnet ettirdik. Bu mutlu günü yaşayan ailelerimizin
çocuklarının mürüvvetini de görmesini
temenni ederim. Yine yaz ayları ve sömestr tatillerinde pandemi koşullarına
göre çocuklarımıza ve ailelerine bu hizmetimiz devam edecek. Çocuklarımızı
tebrik ediyor, dini vecibelerini yerine
getiren ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sünnet hizmetinden yararlanmak isteyen aileler Alanya Belediyesi
Tevfik Hoca Evi Polikliniği’ne müracaatlarını yıl içinde her zaman yapabilirler.”
dedi.

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlenen organizasyona
katılan Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, çocukların kirveliğini yaparken ailelerin bu mutlu gününe de ortak oldu.
Başkan Yücel sünnet olan çocuklara
oyuncak araba, sünnet kıyafetli ve çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye etti.

SÜNNETTE PANDEMİ
KURALLARINA ÖZEN
GÖSTERİLİYOR
Alanya Belediyesi’nin uzman sağlık eki-
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750 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ
ETÜT MERKEZİ YENİ EĞİTİMÖĞRETİM YILINDA HİZMETE
GİRDİ
Eğitim yatırımlarına her
zaman büyük önem ve
öncelik veren Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, 750 öğrenci
kapasiteli Etüt ve Destek
Eğitim Kurs Merkezi’ni
2020-2021 Eğitim-Öğretim
Yılında hizmete açtı.
Başkan Yücel, “Şehit ve
gazi yakınları ile dar gelirli
ailelerimizin çocuklarına
kayıt önceliği vereceğiz
ve ücretsiz eğitim imkânı
sağlayacağız.” dedi
Sergilediği sosyal belediyecilik anlayışı ile kentin her noktasında eğitim
yatırımlarını bir bir hayata geçiren
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Merkezi’nde ilgili birim amirleri ile
incelemelerde bulundu. Güllerpınarı
mahallesinde hayata geçirilen, içerisinde 20 derslik, 6 sanat atölyesi, kütüphane ve konferans salonları bulunan Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim
Kurs Merkezi’nde 9, 10, 11, 12. sınıf ve
mezuna kalan öğrencilerin başvurularının alınmaya başladığını belirten
Başkan Yücel, merkez için bir de açılış
töreni düzenleyeceklerini söyledi.
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BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA’YA
ÖRNEK BİR İLİM İRFAN YUVASI
OLACAK.”
“Her zaman söylediğim gibi sosyal belediyecilik anlayışı ile her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanarak okullar,
yurtlar, kreşler, kütüphaneler yaptık”
diyen Başkan Yücel, “Etüt ve Destek
Eğitim Kurs Merkezi’nde de Allah’ın
izniyle 750 öğrencimize hizmet vereceğiz. Lise ve dengi okul öğrencilerimize hizmet verecek bir eğitim yuvası
oluşturduk. İnşallah Ekimde de hizmet
vermeye başlayacağız. Şehit ve gazi
yakınları ile dar gelirli ailelerimizin çocuklarına kayıt önceliği vereceğiz ve
ücretsiz eğitim imkânı sağlayacağız.
Bugüne kadar emek veren herkese
çok teşekkür ediyorum. Merkezimiz
tüm öğrencilerimize ve kentimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
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ABT SALGIN NEDENİYLE
GÖSTERİLERİNİ AÇIK
HAVADA DÜZENLEDİ
Pandemi nedeniyle uzun süredir gösterilerine ara vermek zorunda kalan Alanya Belediye
Tiyatrosu (ABT) bu yıl bir ilki gerçekleştirerek gösterilerini açık havada düzenledi. ABT,
“Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere” ve “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı iki oyunu, Alanya
Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneleyerek seyircisiyle tekrar buluştu.
nus” adlı oyunu, “Yunus Emre ve Türkçe
Yılı” etkinlikleri kapsamında Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelendi.

ALANYA BELEDİYE
TİYATROSU’NA 3
DALDA 5 BAŞARI
ÖDÜLÜ
Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen, 2. Uluslararası
Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri töreninde
Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) 3 dalda 5 başarı ödülü aldı.

ABT’nin oyunlarının hemen ardından
2021 yılının UNESCO tarafından “Yunus
Emre Yılı”, Cumhurbaşkanlığı tarafından
ise “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak
ilan edilmesi nedeniyle Ankara Devlet
Tiyatrosu’nun Anadolu Turnesi kapsamında, “Bizim Yunus” adlı oyun, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in
ev sahipliğinde 28-29 Temmuz’da Açık
Hava Tiyatrosu’nda oynandı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle temsillerine bir yıldır ara vermek zorunda kalan
ABT, seyircilerden daha fazla uzak kalmak istemeyince yeni bir çözüm buldu.
Oyunlarını Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelemeye karar vererek ilk gösterisini
18 Haziran’da Orhan Veli ile Git Gidebildiğin Yere adlı oyunla yaptı. Oyunu ilk
kez açık havada sahneleyen ABT oyuncuları, doğallıkları ve performanslarıyla
seyirciyi büyüledi.
Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden
Orhan Veli’nin şiirlerinden yola çıkılarak
uyarlanan ve yaklaşık 70 dakika süren müzikal oyun, arka arkaya 2 gün oynandı.
Ardından geçtiğimiz sezonun ilk oyunu
olan ve birçok dalda ödül alan “Kafkas
Tebeşir Dairesi” 2 Temmuz’da seyirciyle buluştu. Alman tiyatro yazarı ve epik
tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht’in
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Türkçe şiirin öncüsü, halk şairi ve tasavvuf edebiyatında kendine has bir tarzın
kurucusu olan Yunus Emre’nin hayatını
anlatan oyunu Sönmez Atasoy yazdı.
Rejisörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Mustafa Kurt’un yaptığı, Alpay
Ulusoy’un oynadığı 55 dakikalık oyun
beğeniyle izlendi.

1944 yılında kaleme aldığı, iyilik, dürüstlük, özveri, adalet gibi evrensel insanlık
değerlerini, emek-mülkiyet ilişkisini sorgulayan-sorgulatan çarpıcı bir başyapıt
olan eser, 2 perdelik oyun yaklaşık 135
dakika sürdü.

YUNUS EMRE ALANYA’DA
İZLEYİCİ İLE BULUŞTU
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun, “Bizim Yu-

Tiyatro dünyasında pek çok başarıya
imza atan ABT, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 6 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen
“Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı
Ödülleri” töreninde ödüllerini teslim aldı.

“KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ” VE
“KALBİMİN SEVGİLİ GÖZÜ”NE
ÖDÜL
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin yer
aldığı törene, Türkiye’nin birçok bölgesinden sanatçılar, tasarımcılar, idareciler, jüri üyeleri katılırken, Alanya Belediye Tiyatrosu’ndan da Belediye Tiyatrosu
Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz ve
oyuncu Birke Muratal Doğan katıldı. Sanatçılar törenden ABT 5 ödül birden alarak yuvaya döndü.

ABT tarafından sezonun ilk oyunu olarak
sahnelenen “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı
oyunla en iyi yönetmen ödülünü Yunus
Emre Bozdoğan alırken yılın dramaturgu ödülü Canan Kırımsoy’a, en iyi kostüm tasarımı ödülünü Gökçe Şener’e
ve yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu
ödülü ise Birke Muratal Doğan’a layık
görüldü.
Özel çocukların hazırladığı “Kalbimin
Sevgili Gözü” adlı oyun da “En İyi Çocuk
Oyunu” ödülünü aldı. 6 Eylül’de düzenlenen “8. Emek ve Başarı Ödülleri” töreninde; Canan Kırımsoy’un ödülü ve En
İyi Çocuk Oyunu ödülü Alanya Belediye
Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Fırat Onur
Deniz’e teslim edildi.
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BAŞKAN YÜCEL ALANYA’NIN
ASIRLIK YAPILARINI AYAĞA
KALDIRIYOR
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yıkılmaya yüz tutmuş Alanya’nın asırlık yapılarını
restore ederek kültürümüze ve turizme yeniden kazandırıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Tarihimize, kültürümüze tanıklık eden, geleceğimize ışık tutan asırlık yapılarımızı restore ediyoruz. Birçok
medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizdeki, her döneme ait tarihi yapıları,
mescitleri, türbeleri, geleneksel evlerimizi, köşkleri, medreseleri restore ederek gizli kalmış tarihimizi, kültürümüzü
gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara
aktarmak boynumuzun borcu.” dedi.

İLK ETAPTA 20 MİLYON LİRA
HARCADIK, 9 PROJEMİZ ÖDÜL
ALDI
Yapılan restorasyon çalışmalarının aynı
zamanda kültür ve gastronomi turizminde de etkili olduğuna dikkat çeken
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel şunları ifade etti:
“Kültürel miras alanında yaptığımız çalışmalarla şu zamana kadar 9 projemiz
ödül aldı. İlçenin kültürel mirasına sahip
çıkan belediyemizin bu alanda hazırladığı projeler için harcadığı para ise 20
milyon TL’yi buldu. Bu maliyet yeni planladığımız 2 Alanya evi, Alanya Kalesi
Arasta projelendirme çalışması ve Alanya Kalesi Akşebe Türbesi ile 25 milyon
TL’yi bulacak. İlçemizin kültürel mirasına
sahip çıkmak adına birçok yapıyı ayağa
kaldırırken, bu tarihi yapılara ulaşabilmek için de çevre düzenlemeleri yapıyoruz.”

800. YILA ÖZEL AÇILIŞ
YAPACAĞIZ
“Kültürel miras projelerimizden Hasanağalar Konağı, Hıdırellez Kilisesi, Sed-

70

re Av Köşkü, Alanya Belediyesi Mutfak
Kültür Evi, Geleneksel Alanya Evleri ve
Bedesten Çarşısı ayağa kaldırıldı.
Sedre Köşkü, tahsis amacına uygun olarak iç mekan düzenlemeleri yapıldıktan sonra Alanya’nın Anadolu Selçuklu
Devleti tarafından fethedilişinin 800.
yılı kapsamında ziyarete açacağız. Tarihi Kentler Birliği tarafından 2018 yılı
‘Süreklilik Ödülü’ne ve 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Üst Yapı Çalışmaları kapsamında 3. ’lük ödülüne layık
görülen Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi’ni de tamamlayarak önümüzdeki
günlerde hizmete açacağız.”

fından uygulamaları gerçekleştirilen ev
2 ödül aldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından 2018 yılı “Süreklilik Ödülü” ne layık
görülen ev ayrıca Akdeniz Belediyeler
Birliği tarafından 21 Nisan 2021’de düzenlenen 6. Akdeniz Belediyecilik Proje
Yarışması Üst Yapı Çalışmaları kapsamında “Alanya Mutfak Kültürü Evi Restorasyon Çalışması” projesi ile 3. ’lük ödülüne layık görüldü.

YÜCEL: “ÖDÜLLÜ PROJEMİZDE
ALANYA MUTFAK KÜLTÜRÜ
TANITILACAK.”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Belediyemiz tarafından Alanya
Kalesi içinde restore ettiğimiz tescilli
yapının, geleneksel Alanya mutfak kültürünün anlatılacağı bir mekan haline
getirilmesini amaçladık. Bu kapsamda

2 ÖDÜLLÜ ALANYA MUTFAK
KÜLTÜR EVİ
Alanya Mutfak Kültürünün tanıtılacağı Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi,
Alanya Kalesi çalışmaları kapsamında
restore edildi. Daha önce yanan ev onarım çalışmaları sırasında; yangın sonrası statik açıdan sağlam tüm mimari
detaylar korundu. Yöreye özgü yapım
teknikleri kullanılarak yerel ustalar tara-
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zemin katı Alanya mutfağı örneklerinin tadılabileceği, üst katı ise geleneksel Alanya Mutfak kültürünün anlatılacağı bir sergileme mekanı olarak düzenledik.” dedi.

KALENİN ÖNEMLİ
YAPILARINDAN BEDESTEN
RESTORE EDİLDİ
Yaklaşık 2400 yıldır üzerinde yaşam olan
ve ilçenin en önemli kültür varlığı olarak
kayıtlara geçen Alanya Kalesi’nde bulunan Bedesten Çarşısı, Alanya Belediyesi
tarafından restore edildi. Bedesten’i özgün fonksiyonuna uygun olarak hizmete
açıldı.
Bedesten yapısı projelendirme ve onarım çalışması da kültürel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.
Bedesten, UNESCO Dünya Kültür Mirası
adayı Alanya Kalesi’nin önemli anıt eserlerden birisi ancak yıllardır atıl vaziyette
duruyordu.
Alanya Kalesi Kızılkule-Tophane ekseni
proje alanı içinde yer alan geleneksel 2
Alanya evinin kamulaştırılması ve restorasyon çalışması tamamlandı. Evler, kültürel amaçlı kullanmakta.
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KALE’NİN YAYALAŞTIRILMASI
İÇİN YÜRÜYÜŞ ROTALARI
OLUŞTURULDU
Alanya Kalesi’nin yayalaştırılması ve ziyaretçiler tarafından her noktasına yürüyerek ulaşılabilmesi için rotalar oluşturularak, tarihi dokuya uygun yürüyüş
yolları düzenlenerek hizmete açıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, “Tarihi yapıların çevre
düzenlemesi ve yollarına ilişkin de çalışmalar gerçekleştirdik. Alanya Kalesi teleferik-Ehmedek arası çevre düzenleme
projesi yürüyüş yollarının birinci etabını
tamamladık. Bu çalışmayı takiben Teleferik-İçkale yürüyüş yolu bağlantı projesini de hayata geçirerek Teleferik-İçkale

arası yürüyüş rotası oluşturduk. Alanya
Kalesi Hisariçi mahallesi yaya yolları
düzenlendi; önümüzdeki günlerde de
Tophane mahallesi yaya yolları için çalışmalar yapacağız.”

OBA MEDRESESİ VE GELENEKSEL
2 ALANYA EVİNDE ÇALIŞMALAR
SÜRÜYOR

Oba mahallesinde bulunan Selçuklu
yapıları arasında yer alan Oba Medresesi’nde onarım çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Kadıpaşa mahallesi
Ayşe Yavuz evi projesi onarım çalışması
da başlatılan projeler arasında. Yapının
kültürel bir fonksiyonda kullanımı için
onarımı tamamlandıktan sonra Alanya’da geleneksel konut örneklerinden

birisi daha ayağa kaldırılmış olacak. Ayrıca Şekerhane mahallesinde bulunan
geleneksel konut dokusunun önemli örneklerinden birisi olan başka bir yapının
daha onarım çalışmasına önümüzdeki
günlerde başlanacak.

SIRADA 2 ÖNEMLİ TARİHİ
PROJEMİZ DAHA VAR
Belediyemizin önümüzdeki günlerde
yapmayı planladığı çalışmalar içerisinde
yine Alanya Kalesi Arasta projelendirme
çalışması ve Alanya Kalesi Akşebe Türbesi restorasyon çalışması bulunuyor.
Alanya Kalesi Hisariçi mahallesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde
bulunan ve Kale’nin Selçuklu dönemine
ait en önemli anıtsal yapılarından birisi
olan Akşebe Sultan Mescid ve Türbesi’nin belediyeye tahsisinin sağlanması
için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Belediye arasında protokol imzalandı. Kalenin en çok ziyaretçi dolanımının gerçekleştiği Teleferik-İçkale güzergâhında
bulunan tescilli yapının onarım çalışması, 2021 faaliyet döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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BAŞKAN YÜCEL’DEN
ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
3. ALANYA ULUSLARARASI
ÇOCUK FESTİVALİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çocuklara karne hediyesi olarak armağan
ettiği ve normalleşme sürecinin ilk festivali “3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali”
Alanya’da yapıldı. İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen festival 10 gün sürdü.
Ebeveynlere yönelik eğitici programların da yer aldığı festivalde; çocuklar geleneksel
oyunlar, gösteriler, animasyonlar, çocuk yazarları ve daha pek çok etkinlikle buluşturuldu.
10 GÜN SÜRDÜ
9 Temmuz’da düzenlenen törenle başlayan festival 18’Temmuz’a kadar dolu
dolu devam etti. 10 gün boyunca kitap
fuarı, çocuk etkinlikleri, çocuk kitap yazarları ile buluşan çocuklar, söyleşiler,
çocuk tiyatroları, kukla performansları,
sahne gösterilerine katıldı. Geleneksel
çocuk oyunları, yarışmalar ve daha pek
çok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde, aileler için de Ebeveyn ve Eğitimci
Seminerleri başlığı altında, alanında uz-

“PANDEMİDE FESTİVALLERE
HASRET KALDIK.”
Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şunları kaydetti: “Sizler gibi ben de böyle

etkinliklerde buluşmayı hasretle bekledim. Değerli çocuklarımız en çok sizin
için buradayız. Çünkü siz bizim aydınlık
geleceğimiz, yarınlara umutla bakma
sebebimizsiniz. Pandemi sonrasında ilk
kez bir festival düzenliyoruz. Yapacağımız ilk etkinliğin geleceğimizin teminatı
olan siz çocuklarımıza yönelik olmasını
istedik.”

“ÖNCE ÇOCUKLAR DEDİK,
ÇOCUK FESTİVALİMİZİ YAPTIK.”
Akranlarınızla okulda, parklarda, doğada, sokakta koşup oynamanız gerekirken, pandemi dolayısı ile hayatınızın en
güzel 2 yılını, maalesef eve kapanarak
geçirmek zorunda kaldınız. Çok sıkıldı-
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nız, birlikte vakit geçirmeyi çok özlediniz, farkındayız. Bu yüzden de 3. Alanya
Uluslararası Çocuk Festivali’ni hem bir
karne hediyesi hem de sizlere bir nefes
olması adına hazırladık.

man isimlerce çocuk eğitimi, aile konularında söyleşiler yapıldı.
Festivalde Okul Öncesi Öğretmeni
Vantrolog Çiğdem Çelebi, eğitimci-yazar Bahar Eriş, Burcu Bahar, Aydoğan
Yavaşlı, Milliyet Aile ve Çocuk Yazarı
Zeynep İşman, ALKÜ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özge Metin Aslan, müzik öğretmeni Gönül Yeprem, kişisel gelişim
uzmanları, doktorlar çocuklarla buluştu.
Her türlü aktivite ve detayın düşünüldüğü festival alanında Alanya Belediye
Tiyatrosu oyuncuları tarafından da “Şarkıyla Sallanan Salıncak” ve özel çocukların hazırladığı “Kalbimin Sevgili Gözü”
isimli tiyatro oyunları sahnelendi.

BAŞKAN YÜCEL ÇOCUKLARA
YAMAN VE BAL’I HEDİYE ETTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nde çocuklara tatil kitabı da hediye
etti. Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanı ile bastırdığı 17. eseri Yaman
ve Bal’ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli
çocuk kitabı, festival alanında ücretsiz
dağıtıldı.
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ALANYA BELEDİYESİ
SIKIŞTIRILMIŞ BETON
TEKNİĞİ İLE OKUL
BAHÇELERİNİ DÜZENLİYOR
Alanya Belediyesi’nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği Mobil
Beton Santrali’nde üretilen Silindir ile Sıkıştırılmış Beton
(SSB) yol tekniği ile okul bahçelerini düzenliyor. İlk kez Hamit
Özçelik Ortaokulu’nun bahçesinde uygulanan teknik, daha
sonra Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
uygulandı. Başkan Yücel, ilk kez uygulanan serim işlemine
katılarak, ekibinin yeni AR-GE projesini yerinde inceledi.

vurgulayarak eğitim yatırımlarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi, Hamit Özçelik
Ortaokulu ve ardından da Arıkan Yılmaz
Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesini düzenledi. Belediye, bu uygulamayla birlikte kentteki 108 okulun
çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

3200 m² ALAN, 250 m³
SIKIŞTIRILMIŞ BETONLA
KAPLANDI
Alanya Belediyesi, kendi Beton Santrali’nde gerçekleştirdiği Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulamasının başarıyla sonuç vermesinin ardından, yeni
tekniği çalışma sahasında da kullanmaya başladı. İlk uygulamayı Bektaş mahallesinde bulunan Hamit Özçelik İlk ve
Ortaokulu’nun bahçesinde gerçekleştiren Belediye ekiplerinin serim işlemine
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel de katıldı.

108. OKULUN ÇEVRE
DÜZENLEMESİ DE SSB İLE
YAPILDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, göreve geldiği günden buyana
önceliği her zaman eğitime verdiklerini

Alanya Belediyesi, Hamit Özçelik Ortaokulu’nun 3200 m²’lik bahçe alanını,
toplam 250 m³ silindir ile sıkıştırılmış
betonla kapladı. Silindirle sıkıştırılmış
beton (SSB) tekniği ile yapılan kaplamanın, yüksek mukavemet (C40 beton dayanımı) ve pürüzsüz yüzey olanağı ile en
az 50 yıllık konfor sunması düşünülüyor.
Hamit Özçelik Ortaokulu’ndan sonra

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi bahçesi de Silindir ile
Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol tekniği uygulanarak son sistem kaliteli asfaltla
kaplandı.

BAŞKAN YÜCEL: “108 OKULDA
ÇALIŞMA YAPTIK.”

larda uygulanan asfalt, normal beton ve
parke kaplama sistemi zamanla bozularak
çocuklarımız için tehlikeli olabiliyor. Bu
yüzden okullarımızda son derece sağlıklı
ve uzun ömürlü bu sistemi uygulamaya
devam edeceğiz.” dedi.

Bugüne kadar 108 okulda bahçe düzenlemesinden fiziki ve sosyal donatı
alanlarına kadar çok yönlü çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Şu
an uyguladığımız Silindir ile Sıkıştırılmış
Beton (SSB) serme işlemi ise çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için en uygun
teknik. Okul bahçelerinde geçmiş yıl-

ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021

77

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM

MAHMUTLAR
YENİ OKULUNA
KAVUŞUYOR

AVSALLAR’DA
YENİ OKUL
PROJESİ

Alanya Belediyesi Avsallar
mahallesinde temelini
attığı Halıcı Orhan İlkokulu
Ek Derslik Binası’nda
çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yücel, “Halıcı Orhan
İlkokulumuz için temelini
attığımız ek bina 2022-2023
eğitim-öğretim döneminde
hizmete girecek” dedi.

Alanya Belediyesi’nin hayırsever Quick Sigorta Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun destekleriyle
Mahmutlar mahallesine kazandıracağı ilkokulda çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in göreve geldiği günden bu yana
büyük önem verdiği eğitim çatısına bir
yeni okul daha ekleniyor. Mahmutlar
mahallesine 7 bin metrekare alan üzerine 32 derslikli, 1000 öğrenci kapasiteli
tamamen modern bir ilkokul yapılıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hayırsever Quick Sigorta Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve
MAHER Holding Ceo’su Levent Uluçeçen inşaat alanında incelemelerde bulundu.
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YENİ EĞİTİM YILINA HAZIR
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, Mahmutlar mahallesine kazandıracakları modern okulun yeni eğitim
yılına hazır olacağını müjdeledi. Başkan
Yücel; “Bu modern okulumuzu, yeni eğitim/öğretim yılına tamamlayarak hizmete sunacağız. Eğitime olan desteğimiz,
bugüne kadar olduğu gibi bugünden
sonra da devam edecek. Başta hayırsever Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu olmak üzere
bu güzel projede emeği geçen herkese
teşekkür eder, bölgemize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Alanya Belediyesi sosyal belediyecilik
anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken,
projeleri arasına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Alanya Belediyesi, Avsallar’da da Halıcı Orhan İlkokulu’nu genişletmek amacıyla temelini attığı ek bina
projesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM
DÖNEMİNE YETİŞTİRİLECEK
24 derslikten oluşan ek binanın 220222023 eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğinin altını çizen Başkan Yücel, “Projemiz
hızla yükselmeye devam ediyor. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Projemizde 24
derslik bulunuyor. Bunların 4’ü anasınıfı
olacak. Projemizin içerisinde öğrencilerimiz ihtiyaç duyabileceği tüm alanlar
oluşturulacak.” dedi.
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SPOR VE TURİZM

ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİM
YUVASI DAHA GÜVENLİ HÂLE
GETİRİLDİ
Kente kazandırdığı eğitim yatırımları ile her zaman takdir edilen Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun çevresini
püskürtme beton tekniği kullanarak daha güvenli hâle getirildi.

56. CUMHURBAŞKANLIĞI
BİSİKLET TURU 3. VE 4. ETABI
ALANYA DA YAPILDI
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 3. ve 4. etapları Alanya’ da gerçekleştirildi. Türkiye’nin
en prestijli spor organizasyonlarından 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 25
takımdan 175 bisikletçi pedal çevirdi.
Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı
ve protokol katıldı. Ödül Törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı etabın ilk üç derecesine giren sporculara ödüllerini verdi.

800. YIL KUTLAMALARI
COŞKUYLA DEVAM EDİYOR

YÜCEL’DEN ÖZEL ÖĞRENCİLERE
ÖZEL DESTEK
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel
Eğitim Uygulama Okulu’nda püskürtme
beton (shotcrete) kullanarak çevreyi
daha güvenli hâle getirdi. Okul öğrencilerinin teneffüs saatlerindeki oyun alanlarının daha güvenli olması için yürütülen çalışma kapsamında, okulun doğu
bölümündeki istinat duvarından aşağıya taş ve benzeri nesnelerin düşmemesi
için güvenlik artırıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN BAŞKAN
YÜCEL’E TEŞEKKÜR
80 öğretmen ve 150 öğrenciye ev sa-
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Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat`ın, 1221 yılında gerçekleştirdiği
Alanya Fethinin 800. yıl dönümü olması
sebebiyle sporcular; Alanya’nın batısında şehre giren, misafirleri selamlayan ve
Alanya’nın tarihi simgesi olan Alaaddin
Keykubat Anıtı altında bulunan sahilde,
hazırladıkları koreografi ile 800 yazdılar.
Atlı sporcularında etrafında at sürerek
tur attığı gösteri büyük beğeni topladı.

hipliği yapan Sakine Nesibe Zamanoğlu
Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü
Ebru Bezci, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek öğrencilerle
yaptıkları Atatürk heykelini takdim etti.
Bezci, “Alanya Belediyesi, özel çocukların eğitim gördüğü devlet okulumuza,
istinat duvarından elektriğine, suyuna,
asfaltından çevre düzenlemelerine kadar her konuda destek veriyor. Alanya
Belediyesi tüm okullara destek sağlıyor
ama bize karşı farklı bir hassasiyet ve
duyarlılıkla yaklaşıyor. Bu yüzden Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat
Yücel ile Alanya Belediyesi ekiplerine
öğrencilerim ve velilerim adına teşekkür
ediyorum.” dedi.

8 Etaptan oluşan TUR 2021’ in 3. etabı
13 Nisan Salı günü Beyşehir’ den başlayarak Alanya’da tamamlandı. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun
üçüncü günündeki Beyşehir-Alanya etabını, Belçika’nın Deceuninck-Quick-Step
takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

ÖDÜLLER YAZICI VE
KÜÇÜKBAKIRCI’ DAN
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu’nun sona eren 212, 6 kilometrelik
Beyşehir-Alanya etabının ödül töreni
varış alanı olan Atatürk Anıtı önünde
gerçekleştirildi. Ödül Törenine Antalya
Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Kaymakamı
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BAŞKAN YÜCEL, RUSYA’NIN
EN BÜYÜK TURİZM FUARI
MITT MOSKOVA’DA
ALANYA’YI TANITTI
TUR 2021’ İN 4. ETAP STARTINI
ÜRKMEZER, YÜCEL VE
KÜÇÜKBAKIRCI BİRLİKTE VERDİ

11 Nisan Pazar günü Konya etabı ile
başlayan Tur, 18 Nisan Pazar BodrumKuşadası etabı ile sona erdi.

Rusya’nın en büyük, dünyanın ise önde gelen turizm fuarları arasında yer alan 27.
Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Alanya’nın tanıtımını, Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel yaptı. Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı olan Yücel, tur
operatörleri ve acente temsilcileriyle temaslarda bulundu.

14 Nisan Çarşamba günü 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 184, 4 kilometrelik 4. Etabı yapıldı. 25 takımdan
etap öncesi geleneksel panoya imza
atıp başlangıç noktasına gelen 174 bisikletçi 4’üncü ayak Alanya-Kemer etabı
için start aldı. Organizasyonun startını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel ve Türkiye Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol Küçükbakırcı birlikte verdi.

Alanya Belediye Başkanı ve Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı
Adem Murat Yücel, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve
turizmcilerle, Rusya’nın en büyük turizm
fuarı MITT Moskova’da Alanya’yı tanıttı.
Rusya’da kapılarını 16 Mart’ta açan ve
18 Mart’a kadar açık kalan, 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı’nda,
Alanya standını bu yıl Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel ve ekibi temsil etti.
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300 M²’LİK TÜRKİYE ADASINDA
ALANYA STANDINA YOĞUN İLGİ
MITT Moskova Fuar’ında, 300 m²’lik Türkiye adası içerisinde bulunan Alanya
standı, son olarak 2019 yılında yapılan
fuarda olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve
Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet
Samsar’ın da ziyaret ettiği stantta ziya-
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retçileri, Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ağırladı.

YILIN İLK YÜZ YÜZE FUARI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’in bizzat giderek Alanya’nın tanıtımını gerçekleştirdiği 27. MITT Moskova Turizm Fuarı, 2021 yılının ilk yüz yüze
fuarı oldu. Türkiye’den genel katılımın
az olduğu fuar, Covid-19 pandemisine
rağmen Rus katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

YÜCEL: “BU YOĞUNLUK VE
HEYECAN BİZLERİ ZİYADESİYLE
UMUTLANDIRDI.”
27. MITT Moskova Turizm Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Alanya
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Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
pandemiye rağmen oluşan yoğunluğun
kendilerini sezon öncesi umutlandırdığını vurgulayarak şunları söyledi; “Pandemi öncesi günlerde yılda ortalama
30’un üzerinde fuara katılıyorduk. Covid-19’un gölgesinde bu yıl fuarlar, online gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Turizmimizin bu sezon sağlıklı bir şekilde
insanların seyahat özgürlüğüyle daha
güzel geçeceğini umuyoruz. Gayretli
çalışmalarımızla birlikte yeni sezonda iyi
sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Pandemiye rağmen, bu yoğunluğu, bu heyecanı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.

GEÇMİŞ

OLSUN
TÜRKİYE’M

